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Jauna ceļojošā izstāde “Vikingu un zviedru laiki Latvijā”  
No 2. jūnija līdz 23. oktobrim Latvijas 

Nacionālā vēstures muzeja mazajā 

izstāžu zālē Brīvības bulvārī 32 , 

apskatāma izstāde “Vikingu un 

zviedru laiki Latvijā”. Tā vēsta par 

Latvijas iedzīvotāju nozīmi 

Ziemeļeiropas un Austrumeiropas 

kontekstā 7.–12. gs., parāda viņu 

kultūras bagātību un ietekmi reģionā, 

atsedz Austrumbaltijas un 

Skandināvijas iedzīvotāju kontaktus 

un savstarpējo mijiedarbību. 

Mobilas konstrukcijas formā veidoto 

vizuālo stāstījumu papildina oriģināli 

priekšmeti no muzeja krājuma, turklāt 

daļa tiek eksponēta pirmo reizi. 

Rudenī izstāde tiks piedāvāta 

izglītības un kultūras iestādēm Latvijā. 

Detalizētāk par izstādi – 5. lpp. 

Publicitātes attēls. LNVM.   

 

 

 

 

 

 

JŪNIJS 
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kalendārs | 2016. gada jūnijs 

Izstādes 

vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS  

pamatekspozīcija un izstāžu zāles Brīvības bulvārī 32, Rīgā  
laiks: no 2. jūnija līdz 23. oktobrim 

ceļojošā izstāde “Vikingu un zviedru laiki Latvijā” 

 

laiks: līdz 18. septembrim 

izstāde “Ceļā uz latviešu tautu” 
 

pastāvīgā ekspozīcija 

“Latvijas senvēsture”, “Livonija”, “Latvijas teritorija un iedzīvotāji 16.–18. gs.”,   

“Kurzemes un Zemgales hercogiste 16.-18. gs.”, 

“Muiža un muižniecība 17.–19. gs.”, “Zemnieku tradicionālais dzīvesveids 19. gs.”,  

“Dzīvesvide un ikdiena 19. gs. un 20. gs. sākumā: bīdermeiera un jūgendstila interjeri”,  

“Tehniskā modernizācija 19. gs. un 20. gs. sākumā”,  

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

“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: ideoloģija, pārvalde un saimniecība. 1944.–1985.”, 

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

“Latvieši svešumā (1944.–1990.)”  

“Latvijas Republikas valstiskās neatkarības atjaunošana”, 

 

Pieejamas nodarbību telpas skolēniem muzejpedagoģiskajām programmām “Senā skola”,  

“Viduslaiku bruņinieki” un citām aktivitātēm. 

 

pastāvīgās izstādes 

“Senā skola”, “Nauda Latvijā” un “17.–19. gs. portreti no LNVM krājuma”, “Sakrālā māksla”  

(jaunums!) 

 

vieta: LNVM nodaļa “DAUDERI” 

Sarkandaugavas ielā 30, Rīgā 

laiks: no 18. maija līdz 5. jūnijam 

Tautas lietišķās mākslas studijas “Rezēda” izstāde “Saknes (latviešu pušķojumu vēsture)”.  

 

laiks: no 21. maija līdz 21. jūnijam 

Fotoizstāde “ # NoFiltersNoDoors ” 

 

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”, paplašināta ar sadaļu “Parlamentārā revolūcija” 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/nofiltersnodoors?source=feed_text&story_id=881086678669876
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LNVM izstādes ārpus muzeja 

izstāde “Mūsdienu Latvijas Republikas pilsētu un novadu apbalvojumi” 

vieta: Latvijas Republikas Saeimas bibliotēka | laiks: līdz 10. novembrim 

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, Ādama Alkšņa zīmējumiem, Kuzņecova porcelānu u.c.  

Tapušas izstādes par Raini un Aspaziju Kastaņolā, par Brīvības pieminekli, par “Rietumeiropas 

dālderi”. Jaunākās izstādes ir “Barikādēm – 25”, “Ieskats Pieminekļu valdes etnogrāfiskajās 

ekspedīcijās” un "Pasaules uzskats un maģiskie simboli akmens laikmetā Latvijā".  

 

Pasākumss  

Tematiska nodarbība pieaugušajiem “Ko un kā latvietis senāk vilka 

mugurā un ko ēda vasarā” 
vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS  

Brīvības bulvārī 32, Rīgā  

datums un laiks: 18. jūnijs, plkst. 12.00 

Muzeja etnogrāfes – Latvijas Nacionālā vēstures muzeja 

Etnogrāfijas nodaļas Rokrakstu, zīmējumu, fotoattēlu un 

dokumentu kolekcijas galvenā glabātāja Sanita Stinkule un 

galvenā krājuma glabātāja Initas Heinola interesentus iepazīstinās 

ar vasaras ēdieniem un apģērbu.  

Kāds bija latviešu zemnieka uzturs vasarā? Vai latvietis spēja sevi 

nodrošināt ar pārtiku? Ko zemnieks pirka un ko audzēja pats? 

Kad sāka audzēt kartupeļus, gurķus un salātus? Ko zemnieks zināja par kafiju un kas bija 

gardēdiens? Kāpēc īpaši atzīmēja vasaras saulgriežus? Kā ģērbās vasarā? 

Atbildes uz šiem jautājumiem sniegs muzeja speciālistes. 

Pasākuma apmeklētāji arī varēs apskatīt unikālus (oriģinālus) priekšmetus no muzeja krājuma:  

19. gs. sieviešu un vīriešu apģērba sastāvdaļas, kas darinātas no linu audumiem; lina audumu 

paraugus, kādus izmantoja apģērbā, u.c.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Attēlā: ieskats muzeja 

pamatekspozīcijā.  

Foto: LNVM.  

 

https://www.youtube.com/user/LNVMRigaspils
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aktualitātes 2016. gada jūnijs 

Izmaiņas darba laikā un bezmaksas apmeklējums 
22. jūnijā muzeja darbalaiks – līdz plkst. 16.00. 23. un 24. jūnijā (Līgo un Jāņu dienā) – muzejs 

slēgts. 25. jūnijā no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00  LNVM pamatekspozīcijas un izstāžu zālēs 

Brīvības bulvārī 32, Rīgā, ir bezmaksas apmeklējums. 

Jūnijā, jūlijā un augustā otrdienās LNVM pamatekspozīcijas un izstāžu zāles Brīvības bulvārī 32, 

Rīgā, atvērtas no plkst. 11.00 līdz plkst. 19.00. 

LNVM nodaļas Tautas frontes muzejs apmeklējums Vecpilsētas ielā 13/15, Rīgā, ir bez maksas.  

Jauna pastāvīgā izstāde “Sakrālā māksla” 
Tā iepazīstina ar Latvijas baznīcu dekoratīvo tēlniecību un glezniecību no 14. gs. līdz 20. gs.  

20. gadiem. Unikālās kolekcijas veidošanās aizsākumi meklējami 19. gs. beigās, kad Doma muzejā 

Rīgā nonāca vairākas baznīcu 

kokskulptūras, kas 1936. gadā tika 

nodotas Valsts Vēsturiskajam 

muzejam (tagad – LNVM). 

Nozīmīgs ieguldījums kolekcijas 

papildināšanā saistās ar 1923. gadā 

dibinātās Pieminekļu valdes aktīvo 

darbību Latvijas sakrālās mākslas 

pieminekļu apzināšanā un vākšanā. 
Viduslaiku koktēlniecība Latvijā 

aptver laika posmu no 14. gs. 

sākuma līdz 16. gs. pirmajai 

trešdaļai. Gotikas posma tēlniecības 

darbu saglabājies ļoti maz, jo lielākā 

daļa baznīcu iekārtas priekšmetu aizgāja bojā baznīcu grautiņos reformācijas laikā. Viens no 

izcilākajiem agrās gotikas tēlniecības darbiem, kas, iespējams, raksturo vietējās tēlniecības 

tradīcijas, ir Triumfa krusts (ap 1380. gadu) no Rīgas Sv. Jēkaba Romas katoļu baznīcas.  

Laika posms no 16. gs. pēdējā ceturkšņa līdz  

17. gs. vidum, kad Latviju skāra Ziemeļu 

renesanses vēsmas un izpaudās manierisma 

tendences, stilistisko ietekmju ziņā ir viens no 

interesantākajiem periodiem Latvijas mākslas 

vēsturē. 

Baroka laika (17. gs. otrā puse – 18. gs.) 

dekoratīvās koktēlniecības uzplaukums 

vērojams Kurzemes un Zemgales hercogistē, 

kur mākslas attīstībai 

bija izveidojušies 

labvēlīgāki apstākļi. 

Senākie Rīgas baroka 

tēlniecības paraugi 

izstādē ir trīs eņģeļu 

figūras (ap 1680. 

gadu) no Sv. Jēkaba Romas katoļu baznīcas altāra. Skulptūru autors ir 

tēlnieks Kristofs Mittelhauzens. Katolicisms un ciešā vēsturiskā saikne ar 

Polijas un Lietuvas mākslas tradīcijām noteica Latgales 18. gs. sakrālās 

arhitektūras un mākslas atšķirīgo raksturu. Latgales kultūrvēsturiskās 

ainavas neatņemama sastāvdaļa ir ceļu krusti ar kokā grieztu Kristus tēlu.  

  

Attēlā:ieskats LNVM pastāvīgajā izstādē “Sakrālā māksla”.  

Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.  
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Izstāde par vikingiem un zviedru laikiem Latvijā  
Tā veidota mobilas konstrukcijas formā, un to papildinās oriģināli priekšmeti no muzeja krājuma – 

daļa tiks eksponēta pirmoreiz. Apskatāma LNVM mazajā izstāžu zālē Brīvības bulvārī 32, Rīgā, no 

2. jūnija līdz 23. oktobrim.  

Izstāde “Vikingu un zviedru laiki Latvijā” vēsta par Latvijas iedzīvotāju nozīmi Ziemeļeiropas un 

Austrumeiropas kontekstā 7.–12. gadsimtā, parāda viņu kultūras bagātību un ietekmi reģionā, 

atsedz Austrumbaltijas un Skandināvijas iedzīvotāju kontaktus 

un savstarpējo mijiedarbību, apliecina Latviju kā noteiktu un 

spilgtu minētās pasaules daļu ar savu paliekošu nozīmi. Tēmas 

atspoguļošanā izmantoti rakstīti avoti un arheoloģiskās 

liecības. 

Izstāde sastāv no vairākām sadaļām: “Vikingu laikmets”, 

“Latvija: zeme, tauta, valsts”, “Skandināvu rakstītie avoti par 

Austrumbaltiju”, “Daugavas tirdzniecības ceļš un Daugmale” 

“Arheoloģiskās liecības par skandināviem Latvijā”, “Zviedru 

laiki Latvijā”.  

Pirmajā no tām īsā un koncentrētā veidā sniegta 

pamatinformācija par Vikingu laikmetu Skandināvijā; otrā  

satur vēstījumu par latviešiem un Latviju. 

Trešajā sadaļā parādītas skandināvu rūnu 

uzrakstos, sāgās un hronikās atrodamās 

zināšanas par Austrumbaltijas ģeogrāfiju, 

etnisko sastāvu, savstarpējiem kontaktiem un 

konfliktiem, ceturtajā raksturots viens no 

nozīmīgākajiem Austrumeiropas tirdzniecības 

ceļiem – Daugava, ceļa no “varjagiem uz 

grieķiem” sastāvdaļa, kā arī parādītas šī 

ūdensceļa ieejas un izejas “atslēgas” – 

Daugmales pilsētveida apmetnes arheoloģisko 

izrakumu rezultāti. Piektā sadaļa iepazīstina ar 

skandināvu Grobiņas arheoloģisko kompleksu 

un tā senlietu atradumiem kuršu, lībiešu, 

zemgaļu un citos pieminekļos. Sestā – pārceļ 

skatītāju uz pēcvikingu Latvijas un Zviedrijas 

ciešāko saistību periodu un veltīta 16. gadsimta vidus –  

18. gadsimta sākuma cīņai par Livonijas mantojumu un Vidzemes simtgades epizodei trīs kroņu 

valsts varā. 

Vitrīnās varēs apskatīt skandināviem raksturīgās senlietas no 

skandināvu kapiem Grobiņas Smukumos, Salaspils Laukskolā 

un Ikšķiles Zēvalda vasarnīcas kapulaukā. Krāšņākie ar 

sudrabu inkrustētām uzmavām rotātie šķēpa gali un divi bārdas 

cirvji nāk no Vecaules Čapāniem un Tāšu Rolovu purva.  

Būs aplūkojamas arī skandināvu sieviešu rotas no dažādiem 

pieminekļiem, tai skaitā bruņurupuču saktas, trīsspārnu saktas, 

kārbu saktas, aproces, piekari. 

Pēc eksponēšanas muzejā izstāde tiks piedāvāta eksponēšanai 

izglītības un kultūras iestādēs Latvijā. 
Attēlos: (augšā) Mērvallas rūnakmens. Kopija pēc Mērvallas 

(Zviedrija) rūnakmens. 11. gs.; senlietas no Grobiņas Smukumu 

kapulauka. Bronza, stikls. 8. gs.; Daugmale – tirgotāju apmetne. 

Rekonstrukcija pēc atradumiem Daugmales pilskalnā (11.-12. gs.). 

Ainas Alksnes-Alksnītes zīmējums. Fotogrāfs Roberts Kaniņš, 

LNVM. 
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Mecenāta un kolekcionāra Gaida Graudiņa 90 gadu jubileja 
Kultūras muzeja “Dauderi” izveidotājs Gaidis Graudiņš šā gada 11. jūnijā svinēs savu 90 gadu 

jubileju. Otrā pasaules kara laikā viņš nokļuva svešumā un turpmāko dzīvi pavadīja ārpus Latvijas.  

Ap 1958. gadu sāka veidot savu vēsturisko liecību kolekciju par starpkaru Latviju.  

1980. gadā atvēra „Latviešu muzeju” Detmoldā (Detmold) Vācijā, kas darbojās līdz 1986. gadam. 

Kad telpas prāvās kolekcijas eksponēšanai kļuva par šauru, vēstures entuziasts meklēja jaunu 

mājvietu muzejam. 1986. gadā Grēthemā (Grethem) tika izveidots otrs „Latviešu muzejs”.  

Trešās Atmodas notikumu ietekmē kolekcionārs sāka domāt par 

kolekcijas eksponēšanas iespējām dzimtenē un 1988. gadā 

pieņēma lēmumu savu vērtīgo kolekciju nodot Latvijas 

sabiedrībai. Tās eksponēšanai Sarkandaugavā tika atrasta 

atbilstoša ēka – agrākā villa „Waldschlösschen”, kas 1937.-

1940. gadā kalpoja par Latvijas Valsts un Ministru prezidenta 

Kārļa Ulmaņa vasaras rezidenci. 1990. gada 1. martā spēkā 

stājās Latvijas PSR Kultūras ministrijas lēmums par Latvijas 

Kultūras muzeja „Dauderi” izveidošanu. Sākās ēkas restaurācija 

un nolaistās, degradētās vides sakopšana. 1990. gada 27. jūnijā 

XX Vispārējo latviešu dziesmu svētku laikā Latvijas Kultūras 

muzejs „Dauderi” tika atklāts. Kopš 2010. gada „Dauderi” ir 

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nodaļa. 

1997. gadā Gaidis Graudiņš apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa 

I pakāpes goda zīmi.  

Viņa kolekcija (kopskaitā ap 7000 priekšmetu) sniedz 

priekšstatu par relikvijām, kuras, Otrā pasaules kara beigās dodoties bēgļu gaitās, tika paņemtas 

līdzi no Latvijas. Vairums priekšmetu saistāmi ar latviešu kultūras dzīves aktivitātēm trimdā. 

Kolekcionārs joprojām nemitīgi papildina savu kolekciju. 2010. gada nogalē LNVM divās izstādēs 

piedāvāja iepazīties ar līdz šim Latvijā neeksponēto kolekcijas daļu, savukārt 2016. gada maijā 

“Dauderos” esošā ekspozīcija papildināta ar jauniem priekšmetiem.  

2015. gada nogalē Gaidis Graudiņš finansiāli atbalstīja arī LNVM “Dauderu” nodaļas organizēto 

skolēnu pētniecisko darbu konkursu „Sasniegumi saimniecībā, sabiedrībā, zinātnē, kultūrā un sportā 

manā novadā/pilsētā Latvijas Republikas laikā (1918.-1940.)”. Konkursa mērķis bija padziļināt 

skolēnu zināšanas par starpkaru perioda Latvijas vēsturi, tai skaitā par pirmā Latvijas Republikas 

Ministru prezidenta un Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa dzīves gājumu, devumu Latvijas valstij un 

nozīmi Latvijas vēsturē. Konkursa galvenā balva bija bezmaksas brauciens uz Rīgu vairākiem klašu 

kolektīviem. Konkursā piedalījās 15 skolas, no kurām 6 izcīnīja iespēju doties uz Rīgu un bez 

maksas apmeklēt “Dauderus”. 

Muzejs laidīs klajā divas grāmatas 

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs izdos Dr. art. Baibas Vaskas monogrāfiju “Rotas un 

ornaments Latvijā 13.-18. gs.”, kas būs kārtējais sējums sērijā “Latvijas Nacionālā vēstures muzeja 

raksti” - Nr. 22. Monogrāfija aptver laika posmu, kurā notiek nozīmīgas izmaiņas Latvijas 

pamatiedzīvotāju kultūrā, gan uztverot to tradicionālā nozīmē, gan specifiski arheoloģiskajā. 

Arheoloģiskajā materiālā gandrīz vienīgā liecība par kultūru tradicionālajā izpratnē ir rotas un 

ornaments. Darbs izstrādāts, balstoties uz arheoloģisko materiālu, kas glabājas LNVM Arheoloģijas 

departamenta krājumā. Izmantotas arī rotas no Etnogrāfijas nodaļas krājuma, kā arī tās, kas glabājas 

Ventspils, Liepājas, Kuldīgas, Talsu muzejos. 

LNVM laidīs klajā arī populārzinātnisku grāmatu “Ceļā uz latviešu tautu”. Latviešu tautas 

veidošanās vēsture ir viena no mazāk aplūkotām tēmām historiogrāfijā. Grāmata ir iecerēta kā 

LNVM arheoloģijas speciālistu (Arņa Radiņa, Jāņa Cigļa, Baibas Vaskas, Baibas Dumpes, Iritas 

Žeieres, Ilzes Mālkalnietes, Vitolda Muižnieka) kolektīvais darbs, kurā izvērstā veidā būs izklāstīta 

latviešu tautas veidošanās vēsturei veltītās izstādes koncepcija. Lai nodrošinātu informācijas 

pieejamību plašākam lasītāju lokam, grāmatu iecerēts izdot divās valodās, ar latviešu teksta paralēlo 

tulkojumu angļu valodā.  

Abi darbi tiks atvērti konferences “Ceļā uz latviešu tautu” noslēgumā 15. septembrī.  
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Muzejs izstrādājis Rīgas pils jaunās ekspozīcijas pamatnostādnes  
Pēc Rīgas pils senākās daļas – kastelas – rekonstrukcijas un restaurācijas 2016.–2018. gadā, savā 

agrākajā mājvietā plāno atgriezties Latvijas Nacionālais vēstures muzejs – lielākais Latvijas muzejs 

un viena no nozīmīgākajām vēstures avotu krātuvēm Baltijas reģionā. 

Muzeja daudzveidīgo un inovatīvo piedāvājumu Rīgas pilī veidos jaunas ekspozīcijas aptuveni 

6000 kvadrātmetru platībā, tostarp izstrādāta mūsdienīga – interaktīva, dažādām mērķauditorijām 

atbilstoša Latvijas vēstures izziņas platforma 28 zālēs 2094 kv. m. platībā – pamatekspozīcija no 11. 

g. tūkst. pr. Kr. līdz mūsdienām, atainojot Latvijas vēsturi 13 000 gadu garumā. 

Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam ir raksturīga apmeklētāju daudzveidība. Jaunās 

ekspozīcijas galvenās mērķauditorijas būs Latvijas iedzīvotāji – īpaši ģimenes ar bērniem, skolēni, 

ārvalstu tūristi un vēstures interesenti. Ekspozīcijas tiks veidotas pēc iespējas pieejamas visiem 

apmeklētājiem, taču pielāgotas konkrētas mērķauditorijas vajadzībām un priekšzināšanām. 

Muzejā tiks iekārtotas arī vairākas pastāvīgās tematiskās izstādes, bērnu aktivitāšu zona, izstāžu 

zāles, tiks piedāvāta iespēja iepazīt arī Rīgas pils un Livonijas mūra piļu vēsturi. Atbilstoši 

mūsdienu priekšstatiem par pagātnes daudzslāņainību, Latvijas vēsture tiks atspoguļota visā tās 

dažādībā gan ar piedāvāto tēmu un ideju, gan izziņas veidu palīdzību. 

Muzejs jau izstrādā un pilnveido jaunveidojamās ekspozīcijas tematiskās struktūras plānus. LNVM 

jaunā pamatekspozīcija Rīgas pilī būs Latvijas sabiedrībai nozīmīgs notikums un reizē arī nozīmīgs 

solis Latvijas vēstures interpretācijā, tādēļ diskusijās par tās galveno satura vēstījumu aspektiem 

muzejs plāno iesaistīt humanitāro un 

sociālo zinātņu nozaru speciālistus. 

Lai noskaidrotu, kādu muzeju Rīgas 

pilī vēlas redzēt LNVM tradicionālās 

mērķauditorijas, nozares profesionāļi 

un, protams, arī plašāka sabiedrība, 

muzejs dažādos formātos jau 

vairākkārt rīkojis diskusijas par 

ekspozīciju saturu un formu ar 

Latvijas vispārizglītojošo skolu 

vēstures un kultūrvēstures skolotājiem, 

un tādas plāno organizēt arī turpmāk, 

piesaistot vēl citu sabiedrības grupu 

pārstāvjus. 

Aprīlī LNVM jaunās ekspozīcijas 

izstrādātāji tikās ar dizaina un digitālo 

tehnoloģiju profesionāļiem, kuriem ir 

muzeja ekspozīciju iekārtošanas pieredze. Sarunas gaitā tika diskutēts par ekspozīcijas iekārtošanas 

principiem, meklējot līdzsvaru starp krājuma priekšmeta vērtību, tā eksponēšanas formu un 

moderno tehnoloģiju iespējām. 

Pašlaik tiek lēsts, ka jauno ekspozīciju izveidei un izvietošanai rekonstruētajā Rīgas pilī būtu 

nepieciešami 12 miljoni eiro. Šajā budžetā ietverta ekspozīciju iekārtošana – mūsdienīgu vitrīnu 

iegāde muzeja priekšmetu izstādīšanai, dizaina koncepcijas izstrāde un tehnoloģiskā aprīkojuma 

iegāde, muzeja krājuma priekšmetu (to ir vairāk nekā 1 miljons) pārvešana atpakaļ uz Rīgas pili, 

u.c. Minētā summa pa posmiem vajadzīga laikaposmā 2018.-2024. gads. 

Šā gada 11. aprīlī Latvijas Nacionālais vēstures muzejs izskatīšanai Kultūras ministrijā iesniedza 

LNVM ekspozīciju Rīgas pilī dokumentu paketi – ekspozīciju un izstāžu izveides pamatnostādnes, 

telpu sadalījuma plānus, ekspozīciju iekārtošanas laika un finanšu grafikus. 

LNVM glabā lielāko universālo krājumu par latviešiem un Latviju no vissenākajiem laikiem līdz 

mūsdienām. 

Muzeja mērķis ir stiprināt nacionālo pašapziņu, lepnumu par savu zemi, tautu un valsti, to sakņojot 

nevis vienveidīgās klišejās, bet daudzbalsīgā pagātnes mantojuma izpratnē. Muzeja ekspozīcijas 

izcels gan Latvijas vēstures unikalitāti, gan arī Latviju kā Baltijas reģiona un Eiropas daļu. 

http://lnvm.lv/?p=7607
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Jauno ekspozīciju izveides laika plāns LNVM atgriežoties Rīgas pilī 
2016. gadā muzejā tiek izstrādāti un/vai precizēti ekspozīciju tematiskās struktūras plāni. Tiks 

turpināts darbs pie citiem ekspozīcijas iekārtošanai nepieciešamajiem sagatavošanas darbiem 

(pētniecība, restaurācija, muzeja priekšmetu atdarinājumu izgatavošana u.c.). Ieplānotas un jau 

notiek diskusijas ar radošo industriju pārstāvjiem par ekspozīciju mākslinieciskās koncepcijas un 

dizaina risinājumiem. 

2017. gadā plānots izstrādāt ekspozīciju māksliniecisko koncepciju un dizaina metus, sagatavot 

eksponēšanai priekšmetus, izstrādāt ekspozīciju tekstus, kā arī saturu muzeja ekspozīcijas 

digitālajām sastāvdaļām. 

2018. gadā plānots izstrādāt 

ekspozīciju iekārtojuma 

tehniskos risinājumus. 

Atzīmējot valsts simtgadi, Rīgas 

pilī tiks atklāta Latvijas muzeju 

kopizstāde, kas būs pirmā 

izstāde jaunajās telpās. 

2019.–2020. gadā plānots 

iekārtot jauno muzeja 

pamatekspozīciju. 2019. gadā 

Latvijas Nacionālajam vēstures 

muzejam apritēs 150 gadu 

jubileja un 100 gadi kopš 

muzeja atrašanās Rīgas pilī. 

Tam par godu tiks izveidota 

jubilejas izstāde. 

2021.–2024. gadā tiks pabeigta 

visu pastāvīgo tematisko izstāžu 

iekārtošana, kā arī 

apmeklētājiem nodotas visas restaurētās Rīgas pils kastelas telpas, ja plānotie restaurācijas darbi būs 

savlaicīgi pabeigti. 

 

Turpinās divu starptautisku konferenču sagatavošanas darbi 
Š. g. 14. un 15. septembrī Brīvības bulvārī 32, Rīgā, notiks LNVM organizēta starpdisciplināra 

starptautiska konference “CEĻĀ UZ LATVIEŠU TAUTU”, kas veltīta latviešu etniskās vēstures 

jautājumiem. Lai gūtu plašāku redzējumu par Latvijas vēsturē tik nozīmīgu notikumu norises gaitu, 

risinātu teorētiski konceptuālos jautājumus, gūtu ieskatu par līdzīgu notikumu izpētes situāciju un 

traktējumu kaimiņu zemēs, konferencē uzaicināti un ir pieteikušies referenti no vairākām zinātņu 

nozarēm (valodnieki, sociologi, reliģijas pētnieki) un kolēģi no ārzemēm (Lietuvas, Igaunijas, 

Krievijas).  

Zināmi dalībnieki arī š. g. 26. oktobrī plānotajai konferencei “INDIVĪDS. VĒSTURE. NĀCIJA. 

LATVIEŠU ETNOGRĀFISKAJAI IZSTĀDEI – 120”. Pieteikušies vairāk kā 18 referenti, 

priekšlasījumos tiks skarti tādas tēmas kā “Krievijas impērijas Rietumu nacionālo malienu etniskā 

kartogrāfija 19. gadsimta 2. pusē” (Imants Ļaviņš), “Čehoslovāku etnogrāfiskā izstāde (Prāga, 

1895)  sava laikmeta politisko, sociālo un kultūras norišu kontekstā” (Kristīne Ante), “Latviešu 

etnogrāfiskās izstādes iekārtošanai organizētās ekspedīcijas un to rezultāti” (Sanita Stinkule, 

LNVM), “Apģērbs Latviešu etnogrāfiskajā izstādē” (Inita Heinola, LNVM), “Viskrievijas X 

Arheoloģijas kongresa izrakumi Turaidas Pūteļu kapulaukā” (Jānis Ciglis, LNVM), “Jaņa Rozentāla 

ieguldījums Latviešu etnogrāfiskās izstādes tapšanā” (Maija Ārena), “Vēsturisko personu un 

laikabiedru portreti 1896. gada Latviešu etnogrāfiskajā izstādē” (Anita Meinarte, LNVM) u.c. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/1677145105882394/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
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hronika  

Noslēgusies LNVM pamatekspozīcijas izveide pagaidu mājvietā 
Pēc gandrīz divu gadu darba noslēgusies Latvijas Nacionālā 

vēstures muzeja pamatekspozīcijas izveide tā pagaidu mājvietā, 

Brīvības bulvārī 32, Rīgā, uz kuru muzejs pārcēlās pēc ugunsgrēka 

Rīgas pilī 2013. gada jūnijā. Lai sabiedrībai arī Rīgas pils 

rekonstrukcijas laikā nezustu iespēja iepazīt Latvijas vēsturi, 

gandrīz 30 zālēs iekārtota ekspozīcija, kurā atspoguļota Latvijas un 

latviešu tautas vēsture, sākot ar pirmo iedzīvotāju ienākšanu 

Latvijas teritorijā līdz pat mūsdienām, aptverot arheoloģiju un 

etnogrāfiju, numismātiku un mākslu, vēstures liecības. 

Pagaidu ekspozīcija muzejā daļēji izveidota no jauna, izmantojot arī 

jau agrāk Rīgas pilī izstādīto materiālu. Tās autori – LNVM speciālisti, ko vadīja Ingrīda Līga Virse, Jānis 

Ciglis, Toms Ķikuts, Anita Meinarte, Ilze Ziņģīte. Pamatekspozīciju un pastāvīgās izstādes visos trīs stāvos 

iekārtojis muzeja mākslinieks Ģirts Boronovskis.   

Pašlaik LNVM pamatekspozīcijā, pastāvīgajās un maināmajās izstādēs Brīvības bulvārī izstādīti  

ap 10 000 priekšmetu – vairāk nekā iepriekš ekspozīcijās Rīgas pilī. Aplūkojami daudzi muzeja dārgumi, 

piemēram, akmens laikmeta un baltu tautu sieviešu (10.-12. gs.) apģērba un rotu rekonstrukcijas,  

latviešu goda tērpi un rotas, dažādu laikmetu naudas un sudraba rotu depozīti, hercoga Jēkaba manufaktūrās 

ražotie priekšmeti, Ernesta Glika latviešu valodā tulkotā Bībele, Jura Alunāna studenta cepure, pirmie 

Dainu sējumi un Pumpura eposa “Lāčplēsis” pirmizdevums, 20. gs. 20.-30. gados VEF ražotās inovatīvās 

lietas, Trešās atmodas simbols – VEF radioaparāts, vasaras vidusskolas “Beverīna” (ASV) 

sarkanbaltsarkanais karogs. Jauniekārtotajā ekspozīcijā īpaši izcelts latviešu nacionālās  

pašapziņas veidošanās posms, kultūra un sabiedriskā dzīve 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sākumā,  

Latvijas valsts pasludināšana un atjaunošana, citi nozīmīgi 20. gs. vēstures notikumi. Ekspozīciju papildina 

daudzi interaktīvi risinājumi – plašāku informāciju var gūt skārienjutīgos ekrānos,  

kinohroniku fragmentos, videofilmās u.c.  

Ikgadējie muzeja zinātniskie lasījumi  
Jau tradicionāli maija sākumā Latvijas Nacionālais vēstures muzejs rīko zinātniskos lasījumus, 

muzeja darbiniekiem un muzeju sabiedrībai plašākā kontekstā apliecinot muzejnieku pētnieciskā 

darba nozīmīgumu un kvalitāti. Šogad interesenti piepildīja visu muzeja plašo konferenču zāli 

Brīvības bulvārī 32, noklausoties 14 LNVM speciālistu zinātniskos referātus.Tika nolasīti referāti 

par šādām tēmām: “Auklas keramikas kultūra un Aboras I apmetne vēlajā neolītā” (Normunds 

Grasis), “Īss ieskats Salaspils Laukskolas apmetnes un kapulauka keramikas telpiskajā analīzē” 

(Alise Šulte, Daniels Gunnarssons), “Dzelzs izmantošanas pirmsākumi Baltijas jūras reģionā” (Jānis 

Ciglis), “Keramikas izgatavošana Latvijas teritorijā vidējā un vēlajā dzelzs laikmetā – mīti un 

pierādījumi” (Baiba Dumpe), “Lībagu Sāraju kapulauka lamelāra bruņu plāksnes” (Artūrs 

Tomsons), “Latvijas un Skandināvijas sakari vēlajā dzelzs laikmetā (historiogrāfisks apskats)” (Una 

Untule-Judvaite), “Romas impērijas monētas LNVM Numismātikas nodaļas krājumā: precizētās un 

noteiktās” (Mārtiņš Vāveris), “Lēņu grāmatas LNVM krājumā kā 15.-16. gs. Livonijas vēstures un 

sabiedrības atspulgs” (Imants Cīrulis), “Polijas monētas LNVM krājumā. Monētu kolekcija” (Anda 

Ozoliņa), “Fotogrāfijas attīstības vēsture, skatoties caur Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājuma 

prizmu”  (Gunita Baumane), “Cittautu tradicionālie priekšmeti LNVM Etnogrāfijas nodaļas 

kolekcijās. To ienākšanas ceļi (1920.-1928.) un dāvinātāji” (Natālija Ameļoškina), “Latvijas 

Nacionālā vēstures muzeja mēbeļu un sadzīves priekšmetu kolekcijas un to interpretācija 20. gs. 

20.-30. gadu interjera izveidē muzeja ekspozīcijā” (Anita Meinarte), “Ebreju vēstures 

atspoguļojums Rīgas pils jaunajā ekspozīcijā: idejas un iespējas” (Olga Miheloviča), “Mūsdienu 

Latvijas Republikas pilsētu un novadu apbalvojumi” (Laima Grīnberga).  

LNVM zinātnisko lasījumu referāti tiks izdoti atsevišķā rakstu krājumā.  
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Preses konferencē informē par paveikto un muzeja nākotni 

 

11. maijā, klātesot LNVM direktoram Arnim Radiņam, vietniecei muzeja zinātniskajā darbā Irinai 

Zeibārtei un Muzejpedagoģijas un izstāžu departamenta vadītājai Astrīdai Burbickai, kā arī Rīgas 

pils kastelas daļas rekonstrukcijas projekta vadītājam arhitektam Reinim Liepiņam un VAS “Valsts 

nekustamie īpašumi” pārstāvim Arnim Blodonam, jaunlatviešu 

vēsturei veltītajā muzeja zālē notika preses konference.  

Mediju žurnālistiem ar vizuālo prezentāciju starpniecību tika 

stāstīts par pagaidu ekspozīcijas izveides pabeigšanu Brīvības 

bulvārī 32 un par muzeja plāniem, 2018. gada nogalē uzsākot 

atgriešanās procesu atjaunotajā Rīgas pils muzeja daļā.   
Attēlos: 

(augšā) 

LNVM 

direktors 

Arnis 

Radiņš 

rāda, kā 

muzejs  

6 līmeņos 

izvietosies 

Rīgas pils 

telpās pēc renovācijas; (vidū) Irina Zeibārte, 

LNVM direktora vietniece zinātniskajā darbā, 

(lejā) arhitekts, Rīgas pils kastelas 

rekonstrukcijas projekta vadītājs Reinis Liepiņš 

(“Sudraba Arhitektūra”) un LNVM 

Muzejpedagoģijas un izstāžu departamenta 

vadītāja Astrīda Burbicka.  

Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM. 

 

 

Par vēsturisko portretu izstādi  
Portālā ARTTERITORY.COM izstāžu apskatā “Par būtisko: par izcelsmi, līdzību, radniecību” 

mākslas zinātnieks Pēteris Bankovskis publicējis apskatu par vairākām Rīgā aplūkojamām 

izstādēm, tai skaitā arī par LNVM pastāvīgo izstādi “Vēsturiskais portrets. 17.–19. gs. portreti no 
LNVM krājuma”. Saite uz rakstu http://bit.ly/1TRSGCj 

 

 

 

http://bit.ly/1TRSGCj
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Muzejs un Rīgas pils pārbūve 

medijos 
Informācija par muzeja un arhitektu 

iecerēm Rīgas pils kastelas daļā un 

pabeigtā ekspozīcijas iekārtošana 

muzeja pagaidu mājvietā Brīvības 

bulvārī 32 raisīja plašu mediju interesi.  

Saites uz dažiem TV un radio 

sižetiem, fotogalerijām portālos.   

 

DELFI.LV Foto: Ieskats atjaunotajā 

Nacionālā vēstures muzeja 

pamatekspozīcijā vēl pirms Muzeju 

nakts http://bit.ly/1W1Lq9X 

 

LSM.LV FOTO: Nacionālais vēstures  

muzejs jaunajās telpās izrāda ekspozīciju  

par Latvijas valsts izveidi 

http://bit.ly/1sXokWl 

 

LTV1 Kultūras ziņas sižets 

“Nacionālais vēstures muzejs Rīgas 

pilī atgriezīsies 2019. gadā” 

http://bit.ly/1X8RpuL 

 

Latvijas Radio 1 raidījumā Kultūras 

rondo par Rīgas pils gaidāmajām 

pārvērtībām un muzeja atgriešanos 

http://bit.ly/1TAYNI1 

 

LTV 1 Panorāma Izrāda unikālas Rīgas  

pils telpas – kapelu un slepenu eju  

http://bit.ly/1XJygxR 

 

LTV1 Nacionālais vēstures muzejs 

Rīgas pilī varētu atgriezties 2019.gadā 

http://bit.ly/24LRuoC 

 

LA.LV Nacionālā vēstures muzeja 

ekspozīcija pagaidu mājvietā iekārtota 

http://bit.ly/27ZdKhs 

 

IRIR.LV Foto: Kad Rīgas pilī būs 

pabeigta LNVM jaunā ekspozīcija? 

http://www.irlv.lv/2016/5/21/foto-

lnvm-rigas-pils-jaunas-ekspozicijas-

pamatnostadnes 

 

TV3 Ziņas Uzzini, kad Rīgas pilī  

atgriezīsies vēstures muzejs  

http://bit.ly/1THqsI6 

 
Attēlos: Rīgas pils kastelas daļas pārbūves vizualizācijas. Avots: arhitektu birojs “Sudraba arhitektūra”. 

 

http://bit.ly/1W1Lq9X
http://bit.ly/1sXokWl
http://bit.ly/1X8RpuL
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1TAYNI1&h=2AQEVdq_GAQEG1SMPB85lE63gZx5_jOQREJW8t_JHRfwL3g&enc=AZMjEe2R9yoX-Y_jV89IF-IFgUcc_KiZCDsQry0wkNIyq5MvYpqq9yA58JV3pTHNi3Wcj8t-lUcKEv97YGmYJijHVGN0StBlUYWAsOyQmQ93kfNOYMBkLskTSZA9_jHzSYuXFnUCcuT0XAVb10NqVHuduLnYMhgEUlbrY5dba8oFLSZlxtrClXxtXw4DMJhk9k0cYUk1DSx2gzLoKRC2SlAD&s=1
http://bit.ly/1XJygxR
http://bit.ly/24LRuoC
http://bit.ly/27ZdKhs
http://www.irlv.lv/2016/5/21/foto-lnvm-rigas-pils-jaunas-ekspozicijas-pamatnostadnes
http://www.irlv.lv/2016/5/21/foto-lnvm-rigas-pils-jaunas-ekspozicijas-pamatnostadnes
http://www.irlv.lv/2016/5/21/foto-lnvm-rigas-pils-jaunas-ekspozicijas-pamatnostadnes
../AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Downloads/Uzzini,%20kad%20Rīgas%20pilī%20%0batgriezīsies%20vēstures%20muzejs
../AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Downloads/Uzzini,%20kad%20Rīgas%20pilī%20%0batgriezīsies%20vēstures%20muzejs
http://bit.ly/1THqsI6
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Būvvalde saskaņojusi Rīgas pils pārbūves projektu 

18. maijā Rīgas pilsētas būvvaldē tika 

saskaņots VAS „Valsts nekustamie 

īpašumi” īstenotais Rīgas pils kastelas 

restaurācijas un pārbūves projekts, 

kura autori ir “Sudraba Arhitektūra” 

un “Mark arhitekti”.  

Paredzams, ka Rīgas pils senākās daļas 

pārbūves darbi sāksies šā gada otrajā 

pusgadā.  

Pēc darbu pabeigšanas tajā atgriezīsies 

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. 

Rīgas pils kastelas daļa ir valsts 

nozīmes arhitektūras pieminekļa 

„Rīgas pils ansamblis ar bastiona 

fragmentiem” daļa un tās atjaunošanas 

koncepcijas pamatā ir vēsturiskās 

substances maksimāla saglabāšana 

nākamajām paaudzēm, klāt liekot nepieciešamās tehnoloģijas. 

Rīgas pils kastelas restaurācijas un pārbūves projekta projektēšanas darbi tika uzsākti 2014. gada 

oktobrī, bet būvprojekts saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegts 2016. gada martā. Darbs pie 

pils atjaunošanas turpināsies līdz Latvijas Republikas simtgadei. Attēlā: Rīgas pils kastelas daļa 

šāgada maijā. Zied aprikozes koks pils pagalmā. Foto: Sudraba arhitektūra. 

Uzsākta muzeju krātuvju celtniecība Pulka ielā 
Maijā uzsākta ilgi gaidītā muzeju krātuves būvniecība Rīgā, Pulka 

ielā 8. Tiks radīta mūsdienīga materiāli tehniskā bāze Latvijas 

Nacionālā vēstures muzeja krājumam, Rakstniecības un mūzikas 

muzeja krājumam un 

Latvijas Nacionālā 

mākslas muzeja Ārzemju 

mākslas kolekcijas un 20. 

gs. 2. puses - 21. gs. 

mākslas kolekcijas 

izvietošanai un darbam ar 

to. Muzeju krātuvju 

kompleksa infrastruktūra 

nodrošinās muzeju 

priekšmetu glabāšanu, 

dokumentēšanu un 

restaurāciju, kā arī krājuma izmantošanu gan muzeju 

darbiniekiem, gan apmeklētājiem. Kompleksā ir plānota arī atsevišķu kolekciju eksponēšana. 

Objekta teritorija atrodas pieminekļu 

aizsardzības zonā, un teritoriju paredzēts 

labiekārtot, veidojot pārdomātu gājēju celiņu, 

nodrošinot vides pieejamības prasības, īpašu 

apstādījumu sistēmu. Būvapjoms veido vienotu 

arhitektonisko veidolu, ārēji neatdalot atsevišķu 

muzeju zonas.  

 Attēlos: muzeju krātuvju būvlaukums šā gada  

9. maijā. Fotografēja Baiba Dumpe, LNVM.  

Lejā pa kreisi – muzeju krātuves arhitektoniskā 

vizualizācija. Avots: reregrupa.lv 
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Fotomirkļi no Muzeju nakts Brīvības bulvārī 32 
LNVM telpās 

Brīvības bulvārī 

32 Muzeju naktī 

pirmo reizi bija 

atvērta visa nesen 

pabeigtā pagaidu 

ekspozīcija (teju 

30 zālēs), 

sniedzot iespēju 

vienuviet iepazīt 

Latvijas vēsturi, 

sākot ar pirmo 

iedzīvotāju 

ienākšanu mūsu 

zemes teritorijā līdz pat mūsdienām. Aplūkojama bija arī pastāvīgā izstāde “Nauda Latvijā”. 

Interesenti varēja iepazīt arī mainīgās izstādes – “Prāga caur slepenpolicijas objektīvu” un “Ceļā uz 

latviešu tautu”.  

Tāpat eksponēti bija muzeja pastāvīgās mājvietas – Rīgas pils muzeja daļas (kastelas) 

rekonstrukcijas plānu autoru, arhitektūras biroju “Sudraba arhitektūra” un “Mark arhitekti” radītie 

Rīgas pils vizualizācijas attēli, ļaujot iztēloties, kā tā izskatīsies pēc vērienīgo atjaunošanas darbu 

veikšanas. Bērni Muzeju naktī varēja izpaust savus talantus zīmēšanas studijā. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēlos: ieskats Muzeju nakts norisēs LNVM pamatekspozīcijas un 

 izstāžu zālēs Brīvības bulv. 32. Foto: LNVM 
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Muzeju nakts atskaņas Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nodaļās 
LNVM nodaļa TAUTAS FRONTES MUZEJS Muzeju naktī šogad apvienojās ar citiem Vecrīgas 

muzejiem – Latvijas Sporta muzeju, Rīgas Kino muzeju un Latvijas Fotogrāfijas muzeju, izveidojot 

“Muzeju salu”, kuru vienoja izzinošā orientēšanās spēle “Durvis uz brīvību”. TFM apmeklēja 

vairāk nekā pustūkstotis interesentu, aplūkojot ekspozīcija un biedrības “Vēsturiskā atmiņa” filmu 

“4 x 4 par brīvību” (skat. attēlos zemāk). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savukārt LNVM nodaļa “DAUDERI” Muzeju nakts ietvaros piedāvāja plašu un daudzveidīgu 

programmu “Dauderu 82 durvis”, kurā bija iekļautas aktivitātes gan pašiem mazākajiem muzeja 

apmeklētājiem, gan pieaugušajiem. “Dauderos” pabija nepilni 4000 apmeklētāju, apskatot ne tikai 

muzeja ekspozīciju, bet arī 4 tematiskās izstādes, dodoties ekskursijās pa vēsturisko ēku gida 

pavadībā, baudot dažādu stila deju priekšnesumus un līdzdarbojoties meistarklasēs. Radošajās 

darbnīcās paši mazākie varēja apgleznot sejiņas, iejusties pasaku karaļvalstī, apgūt ķīniešu 

tradicionālo papīra griešanu, kā arī meklēt apslēptos dārgumus Dauderu dārzā (skat. attēlus zemāk). 

 

 

 

 

 

 

 

 

LNVM nodaļā ĀRAIŠU ARHEOLOĢISKAIS MUZEJPARKS Muzeju naktī pabija vairāk kā 

pustūkstotis apmeklētāju, iepazīstot seno latgaļu dzīvi aiz ezerpils durtiņām, izmēģinot seno amatu 

prasmes – sviesta kulšanu ar zaru slotiņu vai mieturi, celaiņu aušanu, baļķu mizošanu ar slīmestu un 

māla skriemelīšu gatavošanu. Pļavā pie pilsdrupām tika demonstrēta dzijas krāsošana ar augu 

krāsvielām, stāstīts un atbildēts uz interesantu jautājumiem par dabīgo krāsvielu izmantošanu 

audumu krāsošanā vēstures entuziastes Santas Agneses Jansones vadībā. Norisinājās erudīcijas un 

vērīguma spēle “Sameklē durvis Āraišu muzejparkā”, balvā – gardas rudzu mīklas pankūkas  

(skat. attēlos zemāk).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografēja Anna Zeibārte, Olga Miheloviča un Agnese Ramata, LNVM.  
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Topošo kulturoloģijas skolotāju prakse muzejā 
Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam un Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un 

mākslas fakultātei ir izveidojusies laba sadarbība, iesaistot studentus Muzeju nakts pasākumos 

vairāku gadu garumā. Šogad aprīlī un 

maijā muzejā prakses uzdevumus veica 

trīs profesionālo bakalaura studiju 

“Skolotājs” kulturoloģijas virziena 

studentes Sintija Grīsniņa-Grīsle, Alise 

Zvirgzdiņa, Daira Enģele.  

Sintijai Grīsniņai-Grīslei kursa “Muzeju 

prakse” pasniedzēja Austra Avotiņa 

ieteica LNVM kā prakses vietu, 

balstoties uz agrāko veiksmīgo 

sadarbību starp universitāti un muzeju. 

Sintijai šķitis interesanti kaut nedaudz 

iepazīt darbu muzejā un Latvijas vēstures ekspozīciju, kā arī būt atbildīgai par bērnu nodarbināšanu 

un izklaidi Muzeju nakts laikā.  

Jauniete atzīst, ka par darbu muzejā bijusi patīkami pārsteigta, jo iepriekš viņas priekšstatus 

veidojuši stereotipi, ka muzejā strādā tikai veci un garlaicīgi ļaudis. Taču izrādoties, ka aiz durvīm, 

kas apmeklētājiem ikdienā nav pieejamas, rosās jauni, radoši cilvēki. Arī Sintijai šī prakse devusi 

iespēju pārbaudīt savas komunikācijas prasmes gan grupu darbā, gan saziņā ar muzeja 

apmeklētājiem.  

Muzeju nakts noslēgumā pārņēmusi labi padarīta darba sajūta, jo apmeklētāji bijuši atsaucīgi un 

ieinteresēti piedāvātajās aktivitātēs. Prakse muzejā esot pārsniegusi visas līdzšinējās gaidas un 

rezultātā iegūta noderīga, patīkama un pozitīva pieredze. Attēlā: Sintija Grīsniņa-Grīsle (zaļā tērpā) 

Muzeju naktī bērnu zīmēšanas darbnīcā LNVM. Foto: LNVM.  

Tērpus-rekvizītus muzejam darina drēbnieku apmācībās  
Sadarbojoties ar mācību centru „BUTS”, 

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs ticis 

pie jauniem viduslaiku tērpiem-

rekvizītiem, kas muzejam nepieciešami 

dažādām vajadzībām.  

Tos šūdināja “BUTS” Biznesa un karjeras 

nodaļas drēbnieku mācekļi pasniedzējas 

Noras Skaras vadībā. Tapa vesela tērpu 

kolekcija viduslaiku stilā, un iecerēts, ka 

nākotnē katra nākamā „BUTS” Drēbnieku 

programmas grupa turpinās papildināt 

muzeja tērpu krājumus. 

  

 

Attēlos:(augšā no kreisās)  BUTS Drēbnieku 

programmas pasniedzēja Nora Skara, Biznesa un 

karjeras nodaļas vadītāja Evita Grigoroviča, LNVM 

Muzejpedagoģijas un izstāžu departamenta 

muzejpedagoģe Santa Cerbule, vadītāja Astrīda 

Burbicka, direktora vietniece zinātniskajā darbā Irina 

Zeibārte un BUTS Reģionālais vadītājs Eduards 

Laurens. Fotografēja Ieva Brīvule, BUTS. 
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Ģimenes dienā bērni iepazina muižnieku dzīvi Latvijā 
21. maijā notika pēdējā šīs sezonas nodarbība “Latvijas muižu stāsti” cikla “Muzejs ģimenei” 

ietvaros. Muzeja Vēstures departamenta un Etnogrāfijas nodaļas speciālisti bija atlasījuši 

interesantus krājuma priekšmetus, kuri lieliski 

papildināja pamatekspozīcijas zāles “Muižas un 

muižniecība 17.– 19. gs.” un “Dzīvesvide un ikdiena 19. 

gs. un 20. gs. sākumā” eksponātu stāstus.  

Muižniecības diploms, dzimtas arhīvs, muižnieku 

zīmogi dokumentu zīmogošanai un Baltijas 

muižniecības ģerboņu grāmata, 19. gs. ceļojuma koferis, 

cepures kārba un spieķis, kas piederējis Zemītes muižas 

īpašniekam 

baronam Karlam 

Ferdinandam fon 

Firksam un daudzi 

citi priekšmeti 

stāstīja par 

muižnieku kārtu, 

viņu privilēģijām 

un dzīvesveidu.  

Interesanta liecība 

par muižu īpašnieku un viņiem piederošo zemnieku 

attiecībām bija sudraba sirdsveida sakta ar piekariem, 

kuru baronese Luīze Bēra dāvinājusi kādu māju saimniecei, bērniņu laižot pasaulē. Kā allaž, arī 

šoreiz mazajiem interesentiem bija jāaizpilda uzdevumu lapas, jāsalīdzina seni zīmējumi un muzeja 

ekspozīcijā jāatrod līdzīgi eksponāti, tostarp 

fotogrāfijā jāatpazīst Jaungulbenes muižas īpašnieku 

Otto fon Tranzē-Rozeneku, kurš bija īpašnieks 

namam Brīvības bulvārī 32, kurā pašlaik atrodas 

muzeja izstāžu un ekspozīcijas zāles. Ģimenes 

dienas nodarbības atsāksies septembrī.  

Priekšmeti no muzeja glabātavām Ģimenes dienas 

nodarbībai "Latvijas muižu stāsti" – muižnieku zīmogu 

nospiedumi, zīmoggredzens, zīmogs. Fotogrāfs Roberts 

Kaniņš, LNVM.  

 

 

 

“Dauderi” rokgrupas  

“B OPTIMIST” videoklipā 
Aprīlī rokgrupa „B OPTIMIST” izdeva 

videoklipu dziesmai „Fotogrāfs”.  

Filmēšana notika LNVM “Dauderu” 

nodaļā.  

Video skatāms šeit: 

https://youtu.be/E4zQ_aFync8. 
 

Kadrs no videoklipa. 

 

 

 

https://www.facebook.com/dauderi.lnvm
https://youtu.be/E4zQ_aFync8
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Fotoizstāde “#NoFiltersNoDoors ” 

Izstādes atklāšana notika LNVM nodaļā “Dauderi” 21. maijā. 

Fotogrāfiju autors ir fotomākslinieks, kurš izstādēs piedalās ar 

pseidonīmu “J. C.”. Dzimis Latvijā, dzīvo un strādā Hamburgā, 

Vācijā.  

Aplūkojamās fotogrāfijas nav digitāli apstrādātas - katrs darbs ir 

dabīga formu, krāsu un gaismas kompozīcija. Izstādi atbalsta Itas 

Kozakēvičas Latvijas Nacionālo Kultūras Biedrību Asociācija, 

Kultūras ministrija, AHA Art Foundation. Atklāšanas pasākumā 

piedalījās Rafi Haradžanjans, Itas Kozakēvičas Latvijas Nacionālo 

Kultūras Biedrību Asociācijas priekšsēdētājs, to vadīja Ludmila 

Bičkova, muzicēja čelliste Ludmila Šamova un flautiste Anastasija 

Jermakova.  

 

Skolēnu pētniecisko darbu konkursa uzvarētāji brauc uz “Dauderiem”  
LNVM “Dauderu” nodaļa aizvadītā gada 22. oktobrī izsludināja skolēnu pētniecisko darbu 

konkursu „Sasniegumi saimniecībā, sabiedrībā, zinātnē, kultūrā un sportā manā novadā/pilsētā 

Latvijas Republikas laikā (1918.-1940.)”. Konkursa mērķis bija padziļināt skolēnu zināšanas par 

starpkaru perioda Latvijas vēsturi, tai skaitā par pirmā Latvijas Republikas Ministru prezidenta un 

Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa dzīves 

gājumu, devumu Latvijas valstij un nozīmi 

Latvijas vēsturē. To finansiāli atbalstīja 

latviešu kultūras mecenāts un kolekcionārs 

Gaidis Graudiņš. 

Maijā “Dauderos” paviesojās četri konkursa 

uzvarētāji: Virgas pamatskolas skolnieki 

Kārlis Zeiburliņš, Leonīds Kostjajevs, 

Mareks Frišmanis (6.kl.), darba “Sasniegumi 

saimniecībā un kultūrā Priekulē Latvijas 

Republikas laikā (1918.-1940.)” autori; 

Baltinavas vidusskolas skolniece Arīna 

Bistrova (10.kl.), referāta “Saimniecības 

attīstība Baltinavas pagastā Latvijas 

Republikas laikā” autore; Tirzas 

pamatskolas skolniece Lelde Jēgere (8.kl.), darba “Virānes pagasts Latvijas Republikas laikā 

(1918.-1940.)”  autore un Valmieras Valsts ģimnāzijas skolnieks Valdis Guntis Bukalders (8.kl.), 

darba “Kultūras attīstība Valmierā laika posmā no 1918. līdz 1940. gadam” autors.  

Uzvarētāji saņēma konkursa galveno balvu – bezmaksas braucienu uz Rīgu visai savai klasei un 

bezmaksas “Dauderu” apmeklējumu. Piedaloties konkursa otrajā kārtā, varēja tikt pie žurnālu 

komplekta „Ilustrētā Junioriem + Vēsture + Zinātne” abonementa.  

 

Attēlā: 5. maijā “Dauderos” viesojās (augšā)  Virgas 

pamatskolas (Priekules novads)  6. klase;  

(lejā) Virgas pamatskolas skolēni,  

konkursa uzvarētāji – (no kreisās) Kārlis Zeiburliņš,  

Leonīds Kostjajevs un Mareks Frišmanis. 

Fotografēja Olga Miheloviča, LNVM.  

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/nofiltersnodoors?source=feed_text&story_id=881086678669876
https://www.facebook.com/dauderi.lnvm
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Muzeju seminārs Singapūrā 

LNVM Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku 

vēstures nodaļas vadītājs Toms Ķikuts 10.–13. 

maijā Singapūras Sadarbības programmas 

ietvaros piedalījās Singapūras Kultūras 

akadēmijas rīkotajos kursos “Mainīgā muzeju 

pasaule: kuratora loma 21. gadsimtā” Singapūras 

Nacionālajā muzejā. Kursos piedalījās dažādu 

profilu Singapūras muzeju speciālisti, kā arī 

muzeju darbinieki no Latvijas, Igaunijas, 

Bahreinas, Butānas, Palau, Šeiselu salām, 

Filipīnām un Kambodžas. 

Nodarbību programma ietvēra pārskata lekcijas 

par muzeju nozares aktualitātēm, pārvaldību, 

sabiedrības iesaisti muzeja darbā, ekspozīciju dizaina pamatprasībām, tehnoloģiju izmantošanas 

iespējām, muzeja priekšmetu deponēšanas praksi, kā arī praktiskās nodarbības – Singapūras 

Nacionālā muzeja ekspozīcijas analīzi un seminārus par priekšmetu atlases principiem, anotāciju 

un tekstu rakstīšanas prasībām. 

Apmācību programmu vadīja ASV Smitsona Institūta (Vašingtona) muzeju kuratori Liza Tunika 

Cedara, Valērija Flečere un Masuma Momaja, kā arī Singapūras muzeju speciālisti. 

Semināru nozīmīgākie akcenti bija izstāžu kuratoru 

atbildības daudzveidīgie aspekti, sabiedrības iesaistes 

iniciatīvu radītās iespējas un arī iespējamie ar to saistītie 

riski izstāžu 

sagatavošanas 

procesā, 

secinājumi par 

kvalitatīvu 

anotāciju un 

tekstu kā muzeja 

mediju ilgtspēju 

arī mūsdienu 

tehnoloģisko 

iespēju apstākļos, kā arī atziņas par īstenojamo funkciju 

definēšanas prioritāti izvēloties ieviest noteiktu digitālo 

tehnoloģiju ekspozīcijā vai muzeja uzturētajos tīkla resursos. 

Pieejas ziņā aktuālas arī Latvijas apstākļos bija Singapūrā 

demonstrētās dažādu turienes muzeju radītās un ieviestās 

anotācijās un tekstos ievēroto gramatikas principu, 

noformējuma, apjoma u.c. detaļu vadlīnijas (t.s. House Style 

Guide), kas parasti ir muzeju iekšējas lietošanas dokumenti. Attēlos: semināra norises vieta – 

Singapūras Nacionālais muzejs. Fotografēja Toms Ķikuts, LNVM. 

 

Konference "Pārjaunot muzeju / Restart Museum"  
18. maijā, Starptautiskajā muzeju dienā, Rīgas Mākslas telpā notika viens no centrālajiem Radošās 

darbības nedēļas “radi!2016” notikumiem – konference “Pārjaunot muzeju jeb Restart Museum”. 

Šogad tajā īpaši tika akcentēti mūsdienīga muzeja izaicinājumi. Muzejiem attīstoties partnerībās ar 

citām nozarēm, tie kļūst par demokrātisku koprades telpu, vidi, kas rosina intelektuāli 

pilnveidoties, un iekļaujas radošo industriju saimē. Par Rīgas pils kastelas daļas – Latvijas 

Nacionālā vēstures muzeja mājvietas – iecerētajām arhitektoniskajām pārvērtībām stāstīja tās 

pārbūves projekta vadītājs arhitekts Reinis Liepiņš. Videoieraksts – http://bit.ly/1P4vImV 

 

http://bit.ly/1P4vImV
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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  

 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 un 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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