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Ielikts pamatakmens Muzeju krātuvju kompleksam  
18. augustā Rīgā, Pulka ielā 8, svinīgā pasākumā tika ielikts pamatakmens mūsdienīgai Muzeju 

krātuvju kompleksa būvei, kurā atradīsies četru Latvijas muzeju krājumi, kas kopumā iekļauj 

vairāk nekā 2 miljonus krājuma vienību – trešo daļu no visām muzeju vērtībām. Īpašā kapsulā 

tika ievietots vēstījums nākamajām paaudzēm, kā arī laikam raksturīgās piemiņas zīmes. 

Kompleksa projekts ir veidots kā vienots arhitektonisks risinājums, ārēji neatdalot atsevišķu 

muzeju zonas. Vienlaikus, ēkā katram muzejam paredzēta sava, no citiem muzejiem neatkarīga 

zona (krātuves, darba, restaurācijas, darbnīcu, noliktavu, koplietošanas un apmeklētāju telpas). 

Savukārt visiem muzejiem kopīgā telpa ir galvenā ieejas zona.  

Kompleksa būvniecību veic pilnsabiedrība “RERE meistari 1” vairāk nekā 20 miljonu eiro 

apmērā. Projektu plānots īstenot līdz 2018. gada 30. aprīlim. Muzeju krātuvju kompleksa kopējā 

projektētā platība ir 30 332 kv.m
.
, no tās Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumam paredzēti 

8 904 kv. m., Rakstniecības un mūzikas muzeja un Latvijas Kultūras akadēmijas Rīgas Kino 

muzeja krājumiem 7 891,3 kv. m, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājumam 12 306,5 kv.m, 

bet pārējā platība 1230,2 kv. m
 
apmeklētāju publiskajai zonai. Plašāk – 14. lpp.  

Attēlā: Muzeju krātuvju kompleksa arhitektoniskā vizualizācija. Avots: VNĪ. 
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Izstādes 

vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS  

pamatekspozīcija un izstāžu zāles Brīvības bulvārī 32, Rīgā  
laiks: līdz 23. oktobrim 

ceļojošā izstāde “Vikingu un zviedru laiki Latvijā” 

laiks: līdz 18. septembrim 

izstāde “Ceļā uz latviešu tautu” 

18. septembrī plkst. 12.00 ekskursija izstādes autoru vadībā (ar ieejas biļeti)! 

 

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”, “17.–19. gs. portreti no LNVM krājuma” un “Sakrālā māksla”. 

 

vieta: LNVM nodaļa “DAUDERI” 

Zāģeru ielā 7, Rīgā 

laiks: līdz 2. septembrim 

izstāde “Gaida Graudiņa dāvinājums” 

 

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” 
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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, “Barikādēm – 25”, “Ieskats Pieminekļu valdes etnogrāfiskajās ekspedīcijās” un “Pasaules 

uzskats un maģiskie simboli akmens laikmetā Latvijā”, “Romas monētas LNVM krājumā”, 

“Izcilākie priekšmeti Gaida Graudiņa kolekcijā”. 

Pasākumss  

Informatīvā diena skolotājiem 
vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS Brīvības bulvārī 32, Rīgā, 4. stāva 

konferenču zālē  

datums un laiks: 8. septembrī, 

plkst. 15.00 

Jaunā mācību gada sākumā LNVM 

aicina ļoti nozīmīgu auditoriju – 

Latvijas skolu vēstures un 

kultūrvēstures skolotājus – uz jau 

tradicionālo informatīvo dienu. Tās 

dalībnieki tiks iepazīstināti ar 

muzeja jaunumiem un piedāvājumu 

skolām. Kā allaž, aktīvāko skolu 

pārstāvji saņems muzeja pateicības. 

Aizvadītajā sezonā 329 grupas no 

131 skolas izmantoja iespēju 

papildināt skolā apgūtās zināšanas 

muzejiskā vidē.  

Programma 

14.30 – 15.00 kafijas pauze 

15.00 – 15.15 – 2015./16. mācību gada aktīvāko skolu apbalvošana – Muzejpedagoģijas un izstāžu 

departamenta vadītāja Astrīda Burbicka, muzejpedagoģe Santa Cerbule; 

15.15. – 15.45 LNVM piedāvājums skolām 2016./17. mācību gadā – Muzejpedagoģijas un izstāžu 

departamenta vadītāja Astrīda Burbicka; 

15.45 – 16.00 informācija par jauno muzejpedagoģisko programmu “Kā dzīvoja pirms 100 gadiem: 

fotogrāfijas stāsta”, Muzejpedagoģijas un izstāžu departamenta muzejpedagoģe Ieva Ozola; 

16.00 – 16.15 informācija par topošo izstādi “Versija – latvieši: 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā 

izstāde” – izstādes kuratore LNVM Etnogrāfijas nodaļas vadītāja Sanita Stinkule; 

16.15 – 16.30 LNVM Tautas frontes muzeja piedāvājums – nodaļas vadītāja Anna Zeibārte, 

“Dauderu” nodaļas piedāvājums – nodaļas vadītāja Olga Miheloviča. 

16.30 – 17.00 izstādes “Vikingu un zviedru laiki Latvijā” apskate – Muzejpedagoģijas un izstāžu 

departamenta vadītājas vietniece Ilze Miķelsone. 

Skolotājus aicina pieteikties līdz 7. septembrim, zvanot 67221357 vai rakstot uz e-pastu 

info@lvm.lv 

 
 

https://www.youtube.com/user/LNVMRigaspils
mailto:info@lvm.lv
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Pasākumss  

Eiropas Kultūras mantojuma dienas Āraišos 
vieta: ĀRAIŠU ARHEOLOĢISKAIS MUZEJPARKS un apkārtne 

Āraiši, Amatas novads  

datums un laiks: 10. septembrī, sākums plkst. 12.00 

2016. gada Eiropas Kultūras mantojuma dienu atklāšana notiks arī Āraišu arheoloģiskajā 

muzejparkā. Šāgada tēma ir kultūrvēsturiskā ainava, tāpēc tiks stāstīts arī par Āraišu ainavas 

veidošanos, kultūras pieminekļiem, arheoloģisko mantojumu un ainavas atspoguļojumu literatūrā.  

Visas dienas garumā darbosies dažādas radošās darbnīcas, saistītas ar senajiem amatiem un dabu 

ezerpilī, viduslaiku pilsdrupās un muzejparka pļavās.  

Trīs paaudžu kalēji Daumanta Kalniņa vadībā ezerpilī darinās seno latgaļu lentveida vainaga 

atdarinājumu. 

Dažādi pasākumi risināsies arī netālajos Drabešu “Zīparos” – senā 

latviešu sētā, kuras dzīvojamā māja ir vairāk nekā 150 gadu veca un kurā 

saglabāta dabiska lauku sētas ainava, būs iespēja tikties ar mājas 

saimniekiem, klausīties kokļu skaņās. Savukārt Drabešu Amatu mājā 

varēs vērot aušanas procesu un izmēģināt savas rokas un kājas steļļu 

paminu, sistavu darbināšanā.  

Pasākumu atbalsta Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, 

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Amatas novada pašvaldība, Dabas 

aizsardzības pārvalde, Āraišu biedrība.  
Attēlā: Āraišu arheoloģiskais muzejparks. Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.  

A 
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Pasākumss  

Starpdisciplināra starptautiska konference “Ceļā uz latviešu tautu” 
vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS Brīvības bulvārī 32, Rīgā, 4. stāva 

konferenču zālē  

datums un laiks: 14.-15. septembrī, sākums plkst. 9.30 

darba valodas: latviešu, angļu, krievu 

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. 

Konferencē piedalīsies 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. 

Nolasītie referāti tiks publicēti LNVM rakstu krājumā.  

 

Konferences “Ceļā uz latviešu tautu” PROGRAMMA 

14. septembris 

9.30-10.00 Reģistrācija 

10.00-10.10 Konferences atklāšana. LNVM direktora Dr.hist. Arņa Radiņa uzruna. 

10.10-10.35 Cik sena ir latviešu tauta? Dr.hist. Muntis Auns (LU Latvijas vēstures institūts). 

10.35-11.00 Kausējamais katls - Livonija. Eiropas valstu salīdzinājumā. Dr.sc.soc. Dagmāra 

Beitnere-Le Galla (LU Filozofijas un socioloģijas institūts). 

11.00-11.25 Latviešu tautas veidošanās antropoloģiskie aspekti. Dr.hist. Gunita Zariņa (LU Latvijas 

vēstures institūts). 

11.25-12.00 Kafijas pauze. 

12.00-12.25 Cīņas par kundzību Baltijas jūrā ietekme uz latviešu tautas veidošanās niansēm (1558-

1629). Dr.hist., prof. Gvido Straube (LU Vēstures un filozofijas fakultāte). 

12.25-12.50 Brāļu draudze – nācijas garīgā bāze. Dr.hist. Gundars Ceipe (Latvijas Brāļu draudzes 

kustības vadītājs). 

12.50-13.15. Etniskā kartēšana cariskajā Krievijā laika posmā no 1850. līdz 1900. gadam un tās 

loma nacionālās identitātes veidošanā (Latvijas un Igaunijas gadījums). Dr.hist. Imants Ļaviņš 

(Starpkultūru pētījumu centrs). 

13.15-14.15 Pārtraukums. 

14.15-14.40 Atšķirīgā nacionālā pašapziņa Lietuvā un Latvijā. Dr.hum., prof. Alvydas Butkus 

(Vītauta Dižā universitāte). Turpinājums – skat. nākamo lpp. 

14.40-15.05 Kā runā Latvijas novados? Dr.philol. Anna Stafecka (LU Latviešu valodas institūts). 
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15.05-15.30 Ārpus latviešu tautas palikušie: kursenieku piemērs. Dr.hist. Krišs Kapenieks (Latvijas 

Kara muzejs). 

15.30-15.55 Par latgaļu, sēļu un kuršu pēdām senā slāņa tautas mūzikā. Dr.phil., prof. Mārtiņš 

Boiko (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija). 

15.55-16.20 V. H. Līvena “Katoļu dziesmu grāmata” kā luteriskās un katoliskās tradīcijas 

līdzāspastāvēšanas piemērs un tās loma Kurzemes latviešu konfesionālo komponentu konsolidācijas 

procesā. Dr.hist.eccl. Andris Priede (LU Teoloģijas fakultāte). 

 

15. septembris 

9.30-10.00 Reģistrācija. 

10.00-10.25 Etniskums un arheoloģija. Latvijas teritorijas iedzīvotāju identitātes aspekti aizvēstures 

beigās un krusta karu laikmetā. Dr.hist. Andris Šnē (LU Vēstures un filozofijas fakultāte). 

10.25-10.50 Somiskās populācijas izzušana un tās pēdas Latvijas Ziemeļos – arheoloģijas 

perspektīva. Dr.phil., prof. Heiki Valk (Tartu universitāte). 

10.50-11.00 Seno karēļu bēru tradīcijas: problemātikas izpētes mūsdienu situācija. Vēstures zinātņu 

kandidāts Belskiy Stanislav (Krievijas Zinātņu akadēmijas Pētera Lielā antropoloģijas un 

etnogrāfijas muzejs (Kuntskamera)). 

11.15-11.40 Iedzīvotāju migrācijas atspulgs Latvijas 13.-17. gs. arheoloģiskajā materiālā. Daugavas 

lejteces piemērs. Dr.hist. Vitolds Muižnieks (Latvijas Nacionālais vēstures muzejs). 

11.40-12.05 Saglabātais un aizgūtais. 13.-16. gs. nevācu iedzīvotāju rotas Latvijas teritorijas 

arheoloģiskajā materiālā. Dr.hist., asoc. prof. Armands Vijups (LU Vēstures un filozofijas 

fakultāte/Ventspils muzejs). 

12.05-13.00 Pusdienu pārtraukums. 

13.00-13.25 Viduslaiku riņķsaktas ar uzrakstiem - kristīgās identitātes atspoguļotājas Livonijā. 

Bc.hist. Iveta Berga-Muižniece (Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija). 

13.25-13.50 Igauņu saktas LNVM krājumā. Dr.art. Baiba Vaska (Latvijas Nacionālais vēstures 

muzejs). 

13.50-14.15 Latviešu tradicionālās podniecības saknes. Mg.hist., Mg.art. Baiba Dumpe (Latvijas 

Nacionālais vēstures muzejs). 

14.15-14.40 Etniskās pašapziņas konteksti „Bisnieku” viensētas vēsturē. 17.-19. gs. Dr.hist. Rūdolfs 

Brūzis (LU Latvijas vēstures institūts). 

14.40-15.00 Diskusijas. 

 

  

  

  

  

  

  

 Šeit un iepriekš - 

publicitātes attēli 

izstādei “Ceļā uz 

latviešu tautu”. 

Fotogrāfs Roberts 

Kaniņš, LNVM. 
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Pasākumss  

Ekskursija izstādē “Ceļā uz latviešu tautu”, tikšanās ar tās 

veidotājiem 
vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS Brīvības bulvārī 32, Rīgā  

datums un laiks: 18. septembrī, plkst. 12.00 

LNVM rudens–ziemas sezonas mūžizglītības programmas ietvarā interesenti aicināti tikties ar 

izstādes “Ceļā uz latviešu tautu” veidotājiem – LNVM Arheoloģijas departamenta speciālistiem 

Vitoldu Muižnieku, Baibu Vasku, Baibu Dumpi un Iritu Žeieri.  

Kopš pagājušā gada oktobra beigām muzejā bijusi apskatāma izstāde “Ceļā uz latviešu tautu”.  

Tā veltīta latviešu tautas veidošanās vēsturei, kas aptver laika posmu no 13. līdz 19. gs. un ir 

turpinājums LNVM ciklam “Latviešu saknes”, aptverot Latvijas sentautu (kuršu, zemgaļu, lībiešu, 

latgaļu un sēļu) vēsturi. 18. septembris ir pēdējā izstādes diena. 

Tās veidošanā izmantoti muzeja arheoloģijas un etnogrāfijas 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. 

Izstādes kurators LNVM Arheoloģijas departamenta pētnieks Dr. hist. Vitolds Muižnieks palīdzēs 

apmeklētājiem izprast tos aspektus, kas raksturo latviešus kā etnisku kopienu un atspoguļo tautas  

veidošanās gaitu – kā formējusies latviešu vēsturiski apdzīvotā teritorija, kādas pārmaiņas skārušas 

materiālo kultūru, kā mainījušās tradīcijas un valoda.  

Par jaunajām, tieši šai izstādei izgatavotajām 14.–17. gs. apģērbu rekonstrukcijām – apģērba 

sastāvdaļām un raksturīgām tā detaļām – stāstīs LNVM Arheoloģijas departamenta pētniece Irita 

Žeiere. Ar laikmetam raksturīgā ornamenta veidošanos un attīstību iepazīstinās LNVM 

Arheoloģijas departamenta pētniece Dr. art. Baiba Vaska. Šo tēmu izstādē var iepazīt, apskatot  

rotu, īpaši 16.–17. gs. saktu attīstību. 

LNVM Arheoloģijas departamenta pētniece Baiba Dumpe palīdzēs ielūkoties dažās viduslaiku un 

jauno laiku sadzīves detaļās, apskatot saimniecībā lietotos keramikas darinājumus, muzicēšanas 

prasmes un galda kultūru, kā arī iepazīties ar podniecības attīstību laikā no 13. gs. līdz pat 19. gs. 

Ieejas maksa – 0.75 eiro skolēniem, 1.50 eiro studentiem, pensionāriem, 3 eiro pieaugušajiem. 
Attēlā: izstādes “Ceļā uz latviešu tautu” veidotāji tās atklāšanā. Priekšplānā – LNVM mākslinieks Ģirts 

Boronovskis, (no kreisās) arheologi Baiba Vaska, Arnis Radiņš, Vitolds Muižnieks, Irita Žeiere.  

Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM. 
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Pasākumss  

Nodarbība ģimenēm ar bērniem “Stāsti par rotaļlietām” 
vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS Brīvības bulvārī 32, Rīgā  

datums un laiks: 17. septembrī, plkst. 12.00 

Līdz ar rudens atnākšanu Latvijas Nacionālais vēstures muzejs atsāk cikla „Muzejs ģimenei” 

nodarbības – 17. septembrī notiks izglītojoša un izklaidējoša nodarbība bērniem un viņu vecākiem 

"Stāsti par rotaļlietām". 

Mazie apmeklētāji uzzinās, ka muzeja krājumā starp daudzām senām vēstures liecībām glabājas arī 

dažādu laiku rotaļlietas – katra no tām sava laikmeta lieciniece, ar kuru var ne tikai spēlēties, bet 

caur kuru iespējams uzzināt arī par cilvēku dzīvi agrākos laikos. Varēs iepazīt rotaļlietas, kuras 

izgatavotas no dabas materiāliem, piemēram, šajā reizē varēs izmēģināt kaula rūcekni.  

Paijas, kuras izgatavotas pirms 100 gadiem, tiks salīdzinātas ar rotaļlietām, kuras bērnu sirdis 

priecējušas ne tik senā pagātnē – ar koka zirdziņu, ar lāci, kas pagatavots no aitas vilnas, ar lellēm 

no porcelāna, auduma un plastmasas, turpat būs apskatāms uzvelkamais klauns, robotiņš, leļļu 

mēbeles, dažādas mīkstās rotaļlietas un grāmatu varoņi, kas 

iemiesoti dažādos materiālos.  

Nodarbības vadītāja LNVM muzejpedagoģe Santa Cerbule 

stāstīs arī par vairākiem mūsdienu bērnu iecienītiem rotaļu 

tēliem – balto kaķu meiteni Hello Kitty, lelli Bārbiju, Lego 

klucīšiem u.c. Mazie apmeklētāji tiks aicināti arī izpildīt 

nelielu uzdevumu, proti, salīdzināt redzēto ar izdalītajām 

attēlu kartītēm. Būs iespēja likt puzles, bet prātu varēs asināt, 

pildot dažādus uzdevumus sagatavotajās darba lapās.  

Bērni, nākot uz muzeju, aicināti līdz ņemt savu mīļāko rotaļlietu, lai to varētu iepazīstināt ar kādu 

muzeja krājumā dzīvojošu rotaļlietu. Vecāki aicināti fotografēt un filmēt! 

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs reizi mēnesī rīko nodarbības ģimenēm ar bērniem, aicinot 

laiku pavadīt kultūrvēsturiskā vidē un izzinot kultūras vērtības. 

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

pavada pieaugušie (vecāki, radinieki, draugi).  

Maksa par līdzdalību pasākumā 4 EUR neatkarīgi no ģimenes locekļu skaita.  

Pasākumss  

Nodarbība ģimenēm ar bērniem “Ceļojums laikā ar Čipu un Capu” 
vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS Brīvības bulvārī 32, Rīgā, 2. stāvā  

datums un laiks: 25. septembrī, plkst. 12.00 

Ģimenes ar 5–8 gadu veciem bērniem arī rudens sezonā aicinātas kopā ar muzeja gidi Ilzi 

Miķelsoni 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. 

Nodarbību var un ir jēga apmeklēt atkārtoti.  

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 – tas mazajiem tiks 

izstāstīts šim vecumam saprotamā valodā, stāstījumu papildinot 

ar dažādu priekšmetu demonstrēšanu. Izmantojot jauniegūtās 

zināšanas, interesenti varēs turpat uz vietas pildīt uzdevumus 

ceļvedī. 

Ieejas maksa – ģimenes biļete 4 eiro vērtībā. 

Bērniem domātā grāmatiņa par Latvijas Nacionālo vēstures 

muzeju iegādājama muzeja veikalā Brīvības bulvārī 32, 2. stāvā. 

Izdevuma cena – 2 eiro. 

Nodarbība notiks arī 30. oktobrī un 27. novembrī. 
Attēlā: mākslinieces Ditas Pences zīmētie suņuki Čips un Caps. 
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aktualitātes 2016. gada septembris 

Bezmaksas apmeklējums 

24. septembrī LNVM pamatekspozīcijas un izstāžu zāles Brīvības bulvārī 32, Rīgā,  

no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00 apmeklējamas bez maksas. 

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

katru darbadienu, slēgts svētdien un pirmdien. 

Muzejs saņēmis lielāko ziedojumu savas pastāvēšanas vēsturē 
Augustā Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 

(LNVM) saņēmis 200 000 EUR lielu ziedojumu no 

latviešu kultūras mecenāta un kolekcionāra Gaida 

Graudiņa.  

Dāsnais ziedojums tiks izlietots LNVM “Dauderu” 

nodaļas attīstībai, kuras krājuma kodolu veido 

G. Graudiņa kolekcija un kurai mecenāts jau 

ilgstoši sniedzis savu atbalstu. 

Nozīmīgais ziedojums, programmatiski nodēvēts 

“”Dauderu” nams jaunā izskatā, sagaidot Latvijas 

valsts simtgadi”, tiks izlietots vairākiem mērķiem.  

Muzejs izdos grāmatu “Gaida Graudiņa kolekcija 

LNVM Dauderu nodaļā” (iekļaujot “Dauderu” 

nama vēsturi, G. Graudiņa biogrāfiju un kolekcijas 

katalogu). Grezno izdevumu, saskaņā ar 

vienošanos starp dāvinātāju un muzeju, uzdāvinās visām Latvijas skolām un bibliotēkām, nosūtīs 

lielākajiem Latviešu centriem ārzemēs, to varēs iegādāties muzeja veikalā.  

Tāpat par šo naudu LNVM veiks “Dauderu” nodaļas esošās ekspozīcijas modernizāciju, paredzot 

tajā “Dauderu” nama vēstures, K. Ulmaņa saistības ar “Dauderiem” atainojumu, kā arī G. Graudiņa 

kolekcijas eksponēšanu un trimdas vēsturei veltītas ekspozīcijas daļas izveidi. Radot nepieciešamos 

apstākļus – mikroklimatu un gaismu regulāciju eksponātu saudzīgai izstādīšanai mūsdienīgā vidē, 

ekspozīcijā varēs iekļaut vēl neeksponēto Gaida Graudiņa kolekcijas daļu. Daļu no ziedojuma 

muzejs atvēlēs jauno ekspozīciju atklāšanas pasākumam, aktīvākā skolotāja balvai, bezmaksas 

bukleta izveidei un izplatīšanai “Dauderu” apmeklētājiem, skolām, tūrisma informācijas centriem. 

2017. gadā “Dauderu” namam apritēs 120 gadi. Pateicoties G. Graudiņa ziedojumam, muzejs šā 

gada rudenī izsludinās pētniecisko darbu konkursu studentiem un jaunajiem pētniekiem ar balvu 

fondu 2000 EUR apmērā. Nākamā gada septembrī “Dauderos” notiks konference, kurā varēs 

piedalīties arī šā konkursa laureāti. No ziedojuma atbalstāma arī LNVM pastāvēšanas 150 gadu 

jubilejai (2019) veltītā grāmata, koncentrētā veidā tajā iekļaujot arī “Dauderu” nama vēsturi. 
Attēlā: Latviešu kultūras mecenāts un kolekcionārs Gaidis Graudiņš tikšanās reizē ar LNVM direktoru Arni 

Radiņu šā gada 15. augustā. No labās: “Dauderu” nodaļas vadītāja Olga Miheloviča, mecenāts Gaidis 

Graudiņš, Arnis Radiņš, muzeja direktora vietniece administratīvā un saimniecības darbā Ineta Auniņa. 

Fotografēja: Andželika Dzelzkalēja, LNVM.  

 

Remonts “Dauderos” un adresācijas maiņa 
“Dauderu” nama otrajā stāvā drīzumā noslēgsies remontdarbi, kurus bija iespējams 

uzsākt, pateicoties Gaida Graudiņa ziedojumam LNVM. Rudens sezonā divās 

izremontētajās zālēs paredzēts iekārtot jaunas izstādes, kurās tiks izvietota vēl 

neeksponētā latviešu kultūras mecenāta un kolekcionāra 

Gaida Graudiņa kolekcijas daļa.  

 Savukārt muzeja adrese Rīgas domes veiktās adresācijas 

sistēmas pilnveides rezultātā ir mainīta no Sarkandaugavas 

ielas 30 uz Zāģeru iela 7.  
Fotografēja: Olga Miheloviča, LNVM. 
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Top izstāde “Versija – latvieši: 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā izstāde”  
Pirms 120 gadiem Rīgā norisinājās Latviešu etnogrāfiskā izstāde – viens no vērienīgākajiem 

latviešu sarīkotajiem kultūras pasākumiem 19. gs. Izstāde spilgti apliecināja pieaugošo nacionālo 

pašapziņu, rādīja kultūras mantojuma savdabību, latviešu versiju par vēsturi un sasniegumus 

dažādās laikmetīgās kultūras jomās. 

Sarežģītajos 19. gs. beigu politiskajos 

apstākļos izstāde stiprināja pārliecību par 

latviešu sabiedrības organizatorisko, 

intelektuālo un ekonomisko varēšanu. 

Lai atzīmētu šo izcilo Latvijas kultūras 

vēstures notikumu, Latvijas Nacionālais 

vēstures muzejs, kurā glabājas lielākā daļa 

līdz mūsdienām saglabāto 1896. gada 

Latviešu etnogrāfiskās izstādes priekšmetu, 

šā gada 26. oktobrī atvērs izstādi “Versija – 

latvieši: 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā 

izstāde”. 

LNVM izstādei “Versija – latvieši: 

1896. gada Latviešu etnogrāfiskā izstāde” ir 

trīs galvenie mērķi: pirmkārt, iepazīstināt ar Latviešu etnogrāfiskās izstādes neparasto vērienu un 

tās galvenajiem satura akcentiem, kas atstājuši nozīmīgus 

nospiedumus Latvijas kultūras vēsturē. Otrkārt, caur 

Etnogrāfiskās izstādes prizmu rādīt 19. gs. nogales 

latviešu sabiedrības panorāmu. Izstādes rīkotāji tolaik 

tiecās ne tikai rādīt latviešu etnogrāfiju un vēsturi, bet arī 

apliecināt latviešu sabiedrības sasniegumus, latviešu 

nacionālās kultūras tapšanu, biedrību rosību, 

saimnieciskās pārmaiņas 19. gs. otrajā pusē. Ideja parādīt 

arī “jaunlaiku latvieti” apliecināja to, cik nozīmīga 

pašiem latviešiem tolaik bija latviešu nācijas un 

nacionālās 

kultūras 

tapšana. 

Treškārt, daudzas no 1896. gada izstādē 

atspoguļotajām vērtībām – tradicionālās kultūras 

mantojums, latviešu mākslas, mūzikas un literatūras 

sasniegumi 19. gs., Dziesmu svētku tradīcija un citas 

– atspoguļo arī Latvijas sabiedrībai mūsdienās 

nozīmīgas vērtības, kurām  

20. un 21. gs. klāt nākušas arī citas. Tādēļ LNVM 

izstādes veidotāji uzdod jautājumu, kāda būtu 

mūsdienu versija par latvieti un cik lielā mērā tā 

atbilstu 1896. gadā radītajai versijai.  
Attēlos: (augšā) Latviešu etnogrāfiskās izstādes kopskats; (pa labi) Kurzemes senā dzīvojamā ēka Latviešu 

etnogrāfiskajā izstādē. Fotografēja Emanuels fon Eggerts. 1896. gads; (pa kreisi) manekenu grupa Latviešu 

etnogrāfiskajā izstādē, kas attēlo linu plūkšanu. Fotografēja Emanuels fon Eggerts. 1896. gads. 

 

Laidīs klajā jaunu izdevumu 

Sadarbībā ar apgādu “Neputns” muzejs gatavo izdošanai grāmatu, ko atvērs 26. oktobrī. Tās pamatā 

būs 1896. gada Latviešu etnogrāfiskās izstādes katalogs “Katalogs Latviešu etnogrāfiskai izstādei 

pa X arheoloģiskā kongresa laiku Rīgā, 1896. g.” (Sastādījis V. Plutte. Rīgā, 1896. g. 111 lpp.).  

To papildinās zinātniski pētījumi un 1896. gada izstādē eksponēto priekšmetu fotogrāfijas no 

LNVM krājuma. Valsts Kultūrkapitāla fonds publikāciju atbalstījis ar piešķīrumu 3460 EUR 

apmērā.  
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Ar dronu filmē izstādes kādreizējo atrašanās vietu 

Latviešu etnogrāfiskā izstāde – viens no vērienīgākajiem 

latviešu sarīkotajiem kultūras pasākumiem 19. gs. – kas 

norisinājās Rīgā no 1896. gada 1. augusta līdz 

15. septembrim, atradās tagadējā Latvijas Nacionālā teātra 

vietā – laukumā starp 

pilsētas kanālu un 

Lielo Jēkaba ielu 

(mūsdienās Kronvalda 

bulvāris), sākot no 

Nikolaja bulvāra 

(mūsdienās Krišjāņa 

Valdemāra iela) līdz 

Miķeļa ielai. Speciāli 

izstādei tika uzbūvēti 

astoņi pagaidu 

paviljoni. 

LNVM darbinieki – 

direktora vietniece zinātniskajā darbā Irina Zeibārte, uzskaites 

nodaļas vadītāja Līga Palma, kā arī izstādes veidotāji 

Etnogrāfijas nodaļas vadītāja Sanita Stinkule un Viduslaiku, 

jauno un jaunāko laiku nodaļas vadītājs Dr. hist. Toms Ķikuts 

kopā ar vēsturnieku Mārci Kalniņu devās skatīt, kas šodien atrodas kādreizējās izstādes vietā.  

Nofilmēto materiālu izmantos arī izstādes “Versija – latvieši: 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā 

izstāde” interaktīvā satura veidošanai. Attēlos: (augšā pa labi) LNVM direktora vietniece zinātniskajā 

darbā Irina Zeibārte (pirmā no kreisās), Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures nodaļas vadītājs Toms 

Ķikuts, Etnogrāfijas nodaļas vadītāja Sanita Stinkule un vēsturnieks Mārcis Kalniņš; (lejā) 1896. gada skats 

no gaisa uz Latviešu etnogrāfiskās izstādes kādreizējo atrašanās vietu tagadējā Nacionālā teātra rajonā. 

Fotografēja Līga Palma, LNVM un Mārcis Kalniņš.   

 

Starptautiskā konference “Indivīds. Vēsture. Nācija. Latviešu etnogrāfiskajai 

izstādei – 120”  
Lai atzīmētu Latviešu etnogrāfiskās izstādes 120 gadadienu un izvērtētu tās devumu latviešu 

vēstures apzināšanas procesā, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs veido izstādi un 25.-26. oktobrī 

rīko starptautisku zinātnisku konferenci “Indivīds. Vēsture. Nācija. Latviešu etnogrāfiskajai izstādei 

– 120”. Tās darba valodas – latviešu, angļu, krievu. Savu dalību pieteikuši gan vēsturnieki, gan 

mākslas vēsturnieki un zinātnieki, gan etnogrāfi un arheologi. Plašāka informācija un programma 

LNVM mājaslapā www.lnvm.lv 

  
 

 

https://www.facebook.com/irina.zeibarte
https://www.facebook.com/liga.palma
https://www.facebook.com/toms.kikuts
https://www.facebook.com/marcis.kalnins.54
http://www.lnvm.lv/
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Muzeja priekšmetu atdarinājumi būs pieejami apmeklētājiem 
Lai paplašinātu izstādes “Versija – latvieši: 1896. gada 

Latviešu etnogrāfiskā izstāde” satura izpratni skolēniem, 

ģimenēm ar bērniem un citiem interesentiem, muzejs ar 

Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu un sadarbībā ar Rīgas 

Mākslas un mediju tehnikumu un 

Tautas tērpu centru “Senā klēts” 

rūpējas par dažādu sava krājuma 

priekšmetu atdarinājumu 

veidošanu. Līdz izstādes 

atklāšanai būs tapuši Lēdurgas 

sieviešu un vīriešu goda apģērbi, Nīcas meiteņu un Mazirbes zēnu goda 

apģērba komplekti, Virgas un Kalvenes sieviešu vainagi, Piebalgas 

vīriešu cepure, bērnu galds, bērnu ratiņi, staigulis, galds, skapis, tītavas, 

piesta ar stampu, krēsli, šūpuļzirdziņš, koka zvaniņi, ķekatu maskas, 

sprēslīcas, pavārnīca, slaucene, sprigulis, abra u.c. priekšmeti. 

Iepazīšanās ar zemnieku darbarīkiem, sadzīves priekšmetiem ļaus 

muzeja apmeklētāju jaunākajai paaudzei izprast 

latviešu zemnieku ikdienu 19. gs. – veicamos 

darbus, gadskārtu godus, uzzināt par daudzveidīgajām prasmēm, kuras bija 

jāapgūst Latvijas lauku iedzīvotājiem, arī bērniem.  

Kopiju un atdarinājumu izmantošana ļaus ar interaktīvu aktivitāšu 

palīdzību apjaust zemnieku dzīvesveidu, tās izmantos izglītojošajās 

nodarbībās, ar tām varēs darboties individuālie apmeklētāji.  
Attēlos: 19. gs. krēsls no LNVM krājuma un atdarinājuma tapšana. Fotogrāfi 

Roberts Kaniņš, LNVM, un Rūdolfs Bekičs, Rīgas Mākslas un mediju tehnikums.  

Muzejs ģimenēm ar bērniem ik mēnesi piedāvās divas programmas  
Septembrī Latvijas Nacionālais vēstures muzejs atsāk divas reizes mēnesī sestdienās un svētdienās 

plkst. 12.00 rīkot nodarbības ģimenēm ar bērniem, aicinot laiku pavadīt kultūrvēsturiskā vidē un 

izzinot kultūras vērtības.Līdz gada beigām notiks 4 tematiskās nodarbības: 17. septembrī. – 

“Rotaļlietu stāsti”; 8. oktobrī – “Senā skola”; 12. novembrī – “Mana Latvija”; 10. decembrī – 

“Ziemas saulgriežus gaidot”. 

Savukārt programmas “Ceļojums laikā ar Čipu un Capu” nodarbības 5-8 gadu veciem bērniem 

notiks 25. septembrī, 30. oktobrī un 27. novembrī. Par ģimeni šo nodarbību kontekstā muzejs 

uzskata pirmsskolas un jaunāko klašu bērnus, kurus pavada pieaugušie (vecāki, radinieki, draugi).  

Maksa par līdzdalību pasākumā 4 EUR neatkarīgi no ģimenes locekļu skaita.  

Mūžizglītības programmas pasākumi rudens – ziemas sezonā 
Reizi mēnesī muzejs rīko pasākumu pieaugušajiem vēstures interesentiem, piedāvājot LNVM 

speciālistu vadībā padziļināti iepazīt muzeja krājuma bagātības, pamatekspozīciju un izstādes.  

18. septembrī plkst. 12.00 ekskursija izstādē “Ceļā uz latviešu tautu” tās autoru vadībā; 

15. oktobrī plkst. 12.00 tikšanās ar LNVM Vēstures departamenta galveno krājuma glabātāju 

Gunitu Baumani; 19. novembrī plkst. 12.00 tikšanās ar izstādes “Versija: latvieši – 1896. gada 

Latviešu etnogrāfiskā izstāde” autoriem; 17. decembrī plkst. 12.00 tikšanās ar izstādes “Kūlainis, 

pērstainis, delnainis…” autori – LNVM Etnogrāfijas  nodaļas galveno krājuma glabātāju Initu 

Heinolu. 

Monogrāfijas un populārzinātniskās grāmatas iznākšana aizkavējas  
Divi LNVM izdevumi, kuriem atbalstu sniedzis Valsts Kultūrkapitāla fonds un par kuriem iepriekš 

tika rakstīts muzeja ziņnesī, septembra vidū vēl netiks laisti klajā. Muzeja Arheoloģijas 

departamenta pētnieces, Dr. art. Baibas Vaskas monogrāfija “Rotas un ornaments Latvijā 13.-

18. gs.”, kas būs kārtējais sējums sērijā “Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti” – Nr. 22., tiks 

izdota vēlāk. Arī LNVM arheologu kolektīvā darba – populārzinātniskās grāmatas “Ceļā uz latviešu 

tautu” iznākšana atlikta, jo nepieciešams papildu laiks materiālu precizēšanai un apstrādei.   
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Oktobrī izstādīs cimdus no muzeja kolekcijas 
Cimdiem izsenis ir bijusi īpaša loma ikdienas sadzīvē un godos. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja 

Etnogrāfijas nodaļas Apģērbu un tekstila kolekcijā glabājas gan adītie cimdi, gan to fragmenti un 

cimdu adījumu paraugi – kopskaitā pārsniedzot trīs ar pusi tūkstošus glabāšanas vienību. Kolekcijas 

cimdos atspoguļojas adīšanas tradīcija mūsdienu Latvijas teritorijā, sākot ar 18. gs. un 19. gs. pirmo 

pusi, sniedzot ieskatu cimdu adīšanas tradīcijas tālākā 

attīstībā līdz 21. gs. sākumam. 

25. oktobrī muzeja izstāžu zālē Brīvības bulvārī 32, Rīgā, 

atklās cimdu izstādi “Kūlainis, pērstainis, delnainis...”, kurā 

būs apskatāmi unikāli adītie cimdi no muzeja krājuma, kas 

datējami ar 19. gs. pirmo pusi un vidu. Tās pamatu veidos 

ceļojošā izstāde – stends 

– un oriģinālie krājuma 

priekšmeti vitrīnās.  

Muzeja Apģērbu un 

tekstila kolekcijas veidošana aizsākās 1869. gadā, kad tika 

dibināts Rīgas Latviešu biedrības Latviešu jeb Etnogrāfiskais 

muzejs (tagad Latvijas Nacionālais vēstures muzejs). 

Kolekcijai nozīmīgs bija lēmums vienlaicīgi ar X Arheoloģijas 

kongresu Rīgā 1896. gadā sarīkot pirmo Latviešu etnogrāfisko 

izstādi. Presē tika publicēti aicinājumi iesūtīt priekšmetus izstādes vajadzībām. Rīgas Latviešu 

biedrības Zinību komisija 1894.–1895. gadā sarīkoja 

11 ekspedīcijas uz dažādiem Latvijas novadiem, kuru 

laikā ne tikai vāca lietas, bet arī fotografēja un zīmēja 

iedzīvotāju raksturīgos tipus, tradicionālo apģērbu, 

ēkas. Tika iegūti vairāki no kolekcijas senākajiem 

cimdiem, kas, pēc bijušo īpašnieku sniegtajām ziņām, 

darināti 18. gs. otrajā pusē un 19. gs. sākumā.  

Izstāde sniegs vienreizēju iespēju redzēt priekšmetus, 

kas cimdu adītājiem līdz šim pazīstami tikai no 

dažādu laiku publikācijām.  

Savukārt ar fotoattēlu starpniecību varēs plašāk 

iepazīt adīto cimdu kolekciju, kas glabājas LNVM krājumā, kā arī iepazīties ar cimdu adīšanas 

tradīciju Latvijā 19.–20. gs. Fotogrāfijas no 20. 

gs. 20.-30. gadu Pieminekļu valdes 

ekspedīcijām atspoguļos vilnas apstrādes 

procesu līdz pat gala rezultātam – gatavam 

cimdam.  

Atklājot izstādi, tiks atvērts arī LNVM jaunais 

kalendārs 2017.-2018. gadam.   
 

Attēlos: (vidū pa labi) Kārstuves. Jēkabpils apriņķa 

Krustpils pagasta Jaunsiliešu mājas. 19. gs. vidus; 

(lejā pa labi) Pieminekļu valdes Etnogrāfiskās 

ekspedīcijas dalībnieki iztaujā Madonas apriņķa 

Ļaudonas pagasta Rubeņu māju iedzīvotājus. 1928. 

gada jūlijs. Fotografēja Andrejs Punka.  

LNVM krājums. 
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hronika  

Ieliek pamatakmeni Muzeju krātuvju kompleksam  
Šā gada 18. augustā svinīgā pasākumā tika aizsākts Latvijas vēsturē unikāls projekts – Latvijā pirmā 

mūsdienīga Muzeju krātuvju kompleksa būvniecība Rīgā, Pulka ielā 8, ko realizēs VAS “Valsts 

nekustamie īpašumi” un 

būvuzņēmējs “RERE 

grupa”.  

Ēkā glabāsies četru muzeju 

– Latvijas Nacionālā 

vēstures muzeja, Latvijas 

Nacionālā mākslas muzeja, 

Rakstniecības un mūzikas 

muzeja un Latvijas 

Kultūras akadēmijas Rīgas 

Kino muzeja – 

krājums. Muzeju krātuvju 

komplekss kļūs par līdz 

šim Latvijā lielāko, 

drošāko, modernāko un 

profesionāli piemērotāko 

vietu muzeju krājumu glabāšanai, restaurācijai un izpētei. Tā sienas un aprīkojums 

ļaus muzeju speciālistiem nodrošināt vislabākos saglabāšanas apstākļus Latvijas 

kultūrvēstures mantojumam, bet tā durvis un lasītavas vienmēr būs atvērtas esošajiem 

un topošajiem pētniekiem, radošo profesiju pārstāvjiem, visiem, kuri vēlēsies iepazīt 

šeit glabātās bagātības un ar savu pētniecisko vai radošo darbu padarīt tās Latvijas un 

pasaules sabiedrībai tuvas un saprotamas.  

Pamatakmens ielikšanas oficiālajā 

ceremonijā piedalījās Kultūras 

ministrijas valsts sekretāra vietniece 

attīstības un finanšu jautājumos Baiba 

Zakevica, VAS "Valsts nekustamie 

īpašumi", būvnieka un četru muzeju 

pārstāvji, kuri pamatakmenī iemūrēja 

laika kapsulu ar muzeju vēstījumiem un 

simboliskajiem priekšmetiem.  

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja īpašo priekšmetu 

un Latvijas valstiskuma simbolu – 1924. gadā kalto 1 

lata sudraba monētu un vēstījumu kapsulā ievietoja muzeja direktors Dr. hist. Arnis Radiņš. Šis 

gads bija būtisks pagrieziena punkts 1869. gadā dibinātā Latvijas Nacionālā vēstures muzeja (tolaik 

Rīgas Latviešu biedrības Latviešu muzeja) vēsturē, jo Latvijas Republikas Saeima pieņēma Likumu 

par Valsts Vēsturisko muzeju. Ar šo likumu muzejs ieguva valsts muzeja statusu. Likumā tika 

noteikti muzeja uzdevumi – „vākt, glabāt, izstādīt un 

popularizēt dažādas senatnes, kā arī jaunāku laiku 

kulturelas vērtības, kurām ir nozīme Latvijas vēsturē. 

Attēlos: (augšā) LNVM darbinieki Muzeju krātuvju kompleksa 

pamatakmens likšanas pasākumā 18. augustā. Pirmajā rindā 

no kreisās Anda Ozoliņa, Sarmīte Gaismiņa, Anita Meinarte, 

Ineta Auniņa, Zane Buža; otrajā rindā no kreisās –Toms 

Ķikuts, Andželika Dzelzkalēja, Arnis Radiņš, Mārtiņš 

Strautiņš, Inta Robežniece, Sanita Stinkule; pa labi – 1924.g. 

1 lata sudraba monēta, ko muzejs ievietoja laika kapsulā; lejā 

pa kreisi un pa labi – centrā LNVM direktors Arnis Radiņš. 
Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM. 
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Ko glabās jaunbūvējamā Muzeju krātuvju kompleksā?  

Pirms Muzeju krātuvju kompleksa pamatakmens likšanas Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā 

augusta vidū viesojās Latvijas Radio 1 žurnāliste Māra Rozenberga nolūkā gūt ieskatu muzeja 

krājumā un pavēstīt par to sabiedrībai. Jaunajās krātuvēs glabāsies 1/3 daļa visu Latvijas muzeju 

krājumu. Latvijas Radio raidījumā “Kultūras rondo” kopā ar citu muzeju vadītājiem piedalās arī 

LNVM direktors Arnis Radiņš (noklausīties šeit - http://bit.ly/2bNUqLT) 
Attēlā: (pa kreisi) Latvijas Radio žurnāliste Māra Rozenberga (pirmā no kreisās) LNVM etnogrāfijas 

krājumā. Vidū - LNVM direktora vietniece krājuma darbā Anita Meinarte un LNVM Etnogrāfijas nodaļas 

vadītāja Sanita Stinkule; (pa labi) Māra Rozenberga intervē Numismātikas nodaļas vadītāju Andu Ozoliņu. 

Fotogrāfs Kārlis Kalsers, LNVM. 

Iekavējas muzeja daļas pārbūves sākums Rīgas pilī  
22. augustā atjaunotajā Rīgas pils priekšpils daļā atgriezās 

Valsts prezidents Raimonds Vējonis un prezidenta 

kanceleja, savukārt pils rekonstrukcijas projekta otrā kārta 

– muzeja daļas atjaunošana – Rīgas pilī vēl priekšā. 

Rīgas pils konventa restaurācijas un pārbūves projekta 

saskaņošana un būvnieku atlase ir aizkavējusi būvdarbu 

sākšanu, kas bija paredzēta jau jūlijā. "Valsts nekustamo 

īpašumu" vadība lēmumu par uzvarētāju sola pieņemt 

augustā, lai septembrī varētu sākt būvniecības darbus. Pils 

muzeja daļas restaurācijas un pārbūves projekts Rīgas pilsētas būvvaldē tika saskaņots maija vidū.  

Projekta izmaksas tiek lēstas 20,4 miljonu eiro apmērā, un to plānots pabeigt 2018. gadā. Pēc darbu 

pabeigšanas tajā atgriezīsies Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, kura ekspozīcijas tiks izvietotas 

aptuveni 6000 kvadrātmetru platībā. 

Sabiedrībai par prezidentu Zemgalu un Baltijas brīvības ceļu 
12. augustā Latvijas Republikas 

otrajam prezidentam Gustavam 

Zemgalam apritēja 145 gadi.  

Par viņa devumu Latvijas vēsturē 

LTV1 “Panorāmai” muzeja 

pamatekspozīcijā Brīvības bulvārī 32 

stāstīja LNVM direktora vietniece 

zinātniskajā darbā Irina Zeibārte. 

Skat. 

http://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/779

18/gustavam-zemgalam—145 

Savukārt 23. augustā, atzīmējot 1989. 

gada “Baltijas ceļa” gadadienu, Irina 

Zeibārte par vēsturisko notikumu LTV1 “Panorāmai” stāstīja LNVM nodaļas Tautas frontes muzejs 

ekspozīcijā. Skat. http://www.lsm.lv/lv/raksts/latvija/zinas/aicina-glabat-baltijas-cela-

liecibas.a197629 

http://bit.ly/2bNUqLT
https://www.facebook.com/LatvijasRadio/
https://www.facebook.com/mara.rozenberga.3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011029683301
http://www.delfi.lv/temas/rigas-pils
http://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/77918/gustavam-zemgalam—145
http://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/77918/gustavam-zemgalam—145
http://www.lsm.lv/lv/raksts/latvija/zinas/aicina-glabat-baltijas-cela-liecibas.a197629
http://www.lsm.lv/lv/raksts/latvija/zinas/aicina-glabat-baltijas-cela-liecibas.a197629
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Arheoloģiskie pētījumi Rundālē 
No 4. līdz 15. jūlijam LNVM Arheoloģijas departamenta speciālisti Ilze Mālkalniete un  

Dr. hist. Vitolds Muižnieks (attēlā zemāk) veica arheoloģisko izpēti Rundāles viduslaiku pilī.  

Izpēte sadarbībā ar Rundāles pils muzeju tika uzsākta jau 2013. gadā ar mērķi noskaidrot pils 

atrašanās vietu – pirms arheoloģiskās izpētes veikšanas tā nebija precīzi nosakāma, jo zemes 

virspusē līdz mūsdienām nav saglabājušās 

nekādas liecības, kas norādītu par tur kādreiz 

atradušos mūra pili.  

Senākās rakstīto avotu ziņas par Rundāles pili ir 

no 16. gadsimta vidus, kad tā pirmo reizi 

pieminēta Livonijas piļu 1555. gada sarakstā. 

1735. gadā Rundāli nopirka Ernsts Johans Bīrons 

un uzsāka jaunās pils celtniecību, pieaicinot 

arhitektu Frančesko Bartolomeo Rastrelli. Vecā 

pils jaunos saimniekus interesēja tikai kā labs 

būvmateriālu avots. Arhitekta Rastrelli projektā 

tā bija iezīmēta kā neliela taisnstūra formas 

celtne, kas atradusies pie vēlāk izraktā Rundāles pils dīķa.  

2013. gada izpētes darbos LNVM arheologiem izdevās atklāt 

Rundāles 16.-17. gs. pils sienu paliekas, kas lielākoties saglabājušās 

kā kaļķu javas kontūru līnijas. Sekojot tām, izdevās atrast abus pils 

rietumu ārsienas stūrus, kā arī saglabājušos mūrētas sienas posmu 13 

metru garumā. 2015. gadā pētīts pils ziemeļrietumu pakavveida tornis 

ar ieejas vietu un pils iekšpusē ap 1,5x4 m platībā atsegts laukakmens bruģis, kas veidots vienā 

līmenī ar ieejas slieksni tornī. Šovasar arheologi 6x9 m platībā pētīja pils dienvidrietumu stūri. 

Iemērītā laukuma robežās tika atsegts no laukakmens mūrēts, 105 cm plats pils dienvidu ārsienas 

posms un attīrīts fragments no rietumu ārsienas. Pils dienvidrietumu stūra iekšpusē tika atklāta no 

ķieģeļiem veidota pavarda pamatne, kultūrslānis izpētīts līdz pamatzemei. Atradumu vidū iegūta 

15., 16. gs. mijas bronzas pakavsakta ar zvērgalvu galiem un krāsns podiņš (attēlā pa labi), kuru 

rotā Kurzemes un Zemgales hercogistes ģerboņa figūras – lauva un briedis, kas attēloti kā vairoga 

turētāji.  

Podiņš datējams ar 16. gs. otro pusi un 17. gs. sākumu. Nākamgad izpētes darbus plānots turpināt.  
Fotografēja Ilze Mālkalniete un Roberts Kaniņš, LNVM. 

Trešā Eksperimentālās arheoloģijas nometne Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā 
LNVM Arheoloģijas departamenta galvenā glabātāja, Dr. hist. Artūra Tomsona rīkotā nometne 

šogad jau bija ieguvusi starptautisku skanējumu kā Baltijas eksperimentālās arheoloģijas vasaras 

skola. Dalībnieku vairums bija LU VFF arheoloģijas un LU HZF kultūras antropoloģijas 

programmu studenti, projektā iesaistījās arī 

LNVM jaunie restauratori Auce Purmale un 

Vladimirs Lušečkins. Vasaras skolā piedalījās 

vairāki vieslektori: Klaipēdas universitātes 

doktorants Gvidas Slačs, Dr. geol. Līga Zariņa, 

Viļņas Universitātes doktorante Virginija 

Rimkute, LU biologs Ivo Dinsbergs. Dalībnieki 

kausēja un lēja bronzu, pina dažādus pinumus, 

gatavoja kaula rīkus, keramiku, veidoja koka 

traukus ar izdedzināšanas metodi u.c., mācoties 

atpazīt dažādu aizvēsturē izmantoto dabas 

materiālu īpašības, artefaktu izgatavošanā 

radušos blakus produktus, dažādu rīku raksturīgos atstātos nospiedumus citos materiālos, praktiski 

pārliecinoties, kā un cik eksperimentālā un šajā gadījumā – eksperienciālā – arheoloģija ir nozīmīgs 

instruments aizvēstures labākai arheoloģiskā mantojuma interpretācijai esošajiem un topošajiem 

pētniekiem. Nometni apmeklēja vairāk nekā 70 Āraišu muzejparka apmeklētāji – skolu jaunieši, 

ārvalstu un pašmāju tūristi. Vairāk – Facebook lapā Baltijas eksperimentālās arheoloģijas vasaras skola 

2016. Foto: LNVM. 
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Muzeja pētniece piedalās vēstures skolotāju vasaras lauka seminārā 
Ar Latvijas Vēstures institūta gādību sāk atdzimt vēstures skolotāju vasaras lauka semināri, kas bija 

populāri pirms Otrā pasaules kara. Jūnija beigās Vecpiebalgā skolotājas pieredzējušu arheologu un 

vēsturnieku uzraudzībā darbojās Raskumu senkapos, tā pieskaroties vēsturei, ko ikdienā māca no 

grāmatām.Vidzemes latgaļu apbedījumu vietā strādāja arī antropoloģe un tekstiliju speciāliste, 

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Arheoloģijas departamenta pētniece Irita Žeiere, kura 

skolotājiem pastāstīja, par ko liecina atradumi. Izrakumi ritēja tā, lai skolotāji varētu iepazīt visu 

arheoloģiskās izpētes procesu. Vakaros pedagogi klausījās padziļinātas lekcijas par senajiem 

Vidzemes latgaļiem un arheoloģisko pieminekļu aizsardzību.  

Sižets skatāms šeit - http://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/75659/atdzimst-vestures-skolotaju-seminari/ 

No rūsas pikuča par skaistu rotu 
1942. gadā arheologa Eduarda Šturma vadītajos izrakumos Mazkatužu senkapos Rucavas pagastā 

atrastā dzezs stopsakta mūsdienās atguvusi kādreizējo spozmi. Šī pārdzimšana notikusi, pateicoties 

LNVM arheoloģei Dr. hist. Ingrīdai Līgai Virsei un restauratorei Rasmai Lezdiņai.  

Mazkatužu 2.- 5.gs. līdzenais kapulauks atrodas pašā Latvijas pierobežā Sventājas upes krastā, 

aizņem ap 3,5 ha lielu teritoriju. Tā ir viena no nedaudzajām mums zināmajām agrā jeb romiešu 

dzelzs laikmeta kuršu (vai to priekšteču) apbedījumu vietām. Piemineklis atrodas Lietuvas Piejūras 

un dienvidrietumu Latvijas līdzeno apbedījumu areālā, kas saistāms ar kuršu kultūru.  

Kapulaukā izrakumus veikuši arheologi Ernsts Vāle (Ernst Wahle, 1924.g.), Eduards Šturms 

(1942.g.), Pēteris Stepiņš (1960.g.), kopā 

izpētīti 47 apbedījumi.   

Eduarda Šturma atrastajā vīrieša 

apbedījumā bija arī ļoti slikti 

saglabājusies dzelzs stopsakta, kas vairāk 

atgādināja bezformīgu rūsas piku nevis 

rotu. Iespējams, tādēļ tā ilgus gadus 

nebija piesaistījusi pētnieku uzmanību. 

Sakta bija piesūcināta un pārklāta ar 

biezu vaska kārtu, kas neļāva spriest ne 

par tās formu, ne datējumu.  

Dzelzs stopsaktas nav raksturīgas kuršu 

kultūrai. Strādājot pie pētījuma par 

dienvidrietumu Kurzemes I gadu tūkstoša 

kuršu pieminekļiem, LNVM pētniece 

Ingrīda Līga Virse gribēja noskaidrot, kāda īsti šī sakta izskatās. Muzeja restauratori bija pierādījuši, 

ka spēj no rūsas pikām uzburt krāšņus ar sudrabu rotātus zobenu rokturus vai zirglietu rotājumus. 

Tiesa, pastāvēja iespējamība, ka, izkausējot vasku, zudīs arī pats priekšmets. Tādēļ prieks un 

pārsteigums bija vēl lielāks, ieraugot smalko un grezno saktu tās pirmreizējā izskatā. Arheologiem 

vēl jānoskaidro, no kurienes un pa kādiem ceļiem tā nonākusi Kurzemē. 

Latvijā šī ir vienīgā zināmā romiešu laikmeta dzelzs stopsakta, dažas zināmas Nemunas lejtecē, 

salīdzinoši daudz šādu saktu atrasts seno prūšu zemēs Sembijas pussalā (tagad Kaļiņingradas 

apgabals, Krievija) un rietumbaltu teritorijā Mazūru ezeru reģionā Polijā.  
Attēlā: dzelzs stopsakta ar atliektu pēdu, rotāta ar sudraba gredzentiņiem. 3. gs. otrā puse. LNVM krājums. 

Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.   

Muzeja arheologs filmā par Rīgas pili 
Jūnija beigās LNT dokumentālo filmu ciklā Latvijas faili rādīja dokumentālo filmu ”Varas 

rezidence – Rīgas pils” ar bijušo Valsts prezidentu, kā arī pils atjaunošanas padomes vadītāja 

Imanta Lancmaņa, arhitektu un vēstures ekspertu piedalīšanos. Par Rīgas pils noslēpumiem, kuri 

atklāti ar arheoloģijas palīdzību, stāstīja LNVM Arheoloģijas departamenta vadītājs Jānis Ciglis.  

Filmu var noskatīties šeit - http://skaties.lv/zinas/latvija/dokumentala-filma-varas-rezidence-rigas-

pils-kadus-noslepumus-glaba-sena-pils/ 

 

 

http://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/75659/atdzimst-vestures-skolotaju-seminari/
http://skaties.lv/zinas/latvija/dokumentala-filma-varas-rezidence-rigas-pils-kadus-noslepumus-glaba-sena-pils/
http://skaties.lv/zinas/latvija/dokumentala-filma-varas-rezidence-rigas-pils-kadus-noslepumus-glaba-sena-pils/
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Sārnates koka elku skenē 3D formātā un gatavo kopiju 
Pagājušā gadsimta 50. gados Užavas Sārnates akmens laikmeta apmetnē 

muzeja Arheoloģijas nodaļas toreizējā vadītāja Lūcija Vankina veica 

arheoloģiskos izrakumus. Starp daudziem nozīmīgiem priekšmetiem tika 

atrasts arī unikāls skulpturāls veidojums, ko uzskata par 

elka tēlu – stāvus zemē ierakts koka stabs ar augšdaļā 

rupji izcirstu cilvēka seju. Dzimums nav izcelts, taču 

tas, domājams, attēlo vīrieti. Koka elku datē ar 3600.-

3000. g. pirms Kristus. Iespējams, tas saistāms ar senču 

kultu, ticību, ka mirušie senči var aizstāvēt un palīdzēt 

saviem dzīvajiem pēctečiem. Elku pielūdza un pie tā 

veica godināšanas rituālus. 

Skulpturālais veidojums jeb Sārnates elks nonāca 

muzeja krājumā un restaurācijas procesā tika apstrādāts 

ar alaunu – 20. gs. 30. gados Eiropā tika izstrādātas 

vairākas arheoloģiskā koka konservācijas metodes, kas 

ieteica izmantot alaunu kā konservantu. Tā laika progresīvās metodes plaši 

izmantoja līdz pat 60. gadiem, tomēr atklājās arī kāds būtisks trūkums. Alauns 

ir stabils nemainīgā gaisa mitrumā, bet pie svārstīga gaisa mitruma sākas 

alauna kristālu pārmaiņas, kas sagrauj apkārt esošo koksni. 

Sārnates elkam liktenīgs izrādījās 

paaugstinātais mitrums, kāds radās, 

dzēšot Rīgas pils ugunsgrēku. Sākās 

straujš alauna rekristalizācijas process, 

kura rezultātā tika uzplēsta virsmas 

aizsargpārklājuma kārtiņa, un no tā ārā sāka birt alauna un 

koka miltu pulveris. Diemžēl elka konservācijas process nav 

dokumentēts vai arī dokumentācija nav saglabāta, tādēļ 

mūsdienu restauratoriem vispirms jānoskaidro 

aizsargpārklājuma sastāvs. Pašlaik LNVM restauratori 

uzsākuši objekta rūpīgu un vispusīgu fizikāli ķīmisko izpēti, 

kam sekos atkārtota konservācija. 

Lai dotu iespēju apmeklētājiem skatīt ekspozīcijā arī 

restaurācijas procesā esošus priekšmetus, muzejs izmanto arī 

mūsdienu tehnoloģiju 

sniegtās iespējas. 

Rīgas Tehniskās 

universitātes uzņēmuma “Dizaina fabrika” vadītājs Guntis 

Kuļikovskis (attēlos) un vecākais eksperts Gundars 

Miezītis, veicot 3D skenēšanu, sagādāja muzejam 

detalizētus vēsturiskā priekšmeta datus, kurus varēs 

izmantot tēla rekonstrukcijas precīzai izveidošanai. 

Iegūtie mērījumi dos iespēju nepieciešamības gadījumā arī 

izdrukāt priekšmetu dažādos mērogos un izmantot šos datus 

virtuālā veidā.  

Savukārt 

kokapstrādes 

meistars Jānis Leja no SIA “Cits koks” gatavo Sārnates 

elka kopiju, kas šā gada nogalē tiks izstādīta muzeja 

pamatekspozīcijā. Kopijas izgatavošanai nepieciešams 

pusgads. Koka elka oriģināls glabāsies LNVM krājumā.  
Attēlos: (augšā) Sārnates elks LNVM pamatekspozīcijā; (vidū) 

RTU uzņēmuma “Dizaina fabrika” vadītājs Guntis Kuļikovskis 

skenēšanas procesā; (lejā pa kreisi) 3D formātā izdrukāts koka elka fragments un oriģināls. Foto: LNVM.   
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jaunieguvumi  

Svātiunes ezera krastā atrastais depozīts  
Pavasarī Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā nonāca unikāls atradums – senlietas no Baltinavas novada, 

kas atrastas Svātiunes ezera austrumu krastā pie Ezermaļu mājām. Muzejam senlietas nodeva to atradējs 

Māris Mikažāns. Šis ir viens no pēdējos gados retajiem pozitīvajiem piemēriem, kad zemē atrastās senlietas 

nodotas muzejam. Tādējādi tās nonāk zinātniskajā apritē, kļūstot par nozīmīgu avotu Baltinavas novada un 

Latvijas senvēstures izpētē.  

Senlietas salasītas ar metāldetektoru salīdzinoši plaša teritorijā – ap 100 m garumā. Atraduma vieta jau 

ilgstoši lauksaimnieciski apstrādāta, un nekādas akmeņu konstrukcijas atraduma vietā neesot bijušas 

saskatāmas. Pagaidām atraduma vietas konteksts nav pilnīgi skaidrs. Senlietas – dobās lentveida aproces, 

kaklariņķu fragmenti, šķēršu saktas un piekariņi – tipoloģiski datējamas ar 3.-4. gs. Šajā laikā Ziemeļlatgalē 

ir raksturīgi Baltijas somu akmeņu krāvumu kapulauki, kuri nomainīja līdz otrajam gadsimtam pēc Kristus 

šai teritorijai raksturīgos apbedījumus smilšu uzkalniņos. Akmeņu iztrūkums atraduma vietā liek apšaubīt 

šāda akmeņu krāvuma kapulauka pastāvēšanu tieši šajā vietā. Iespējams, akmeņi senatnē varētu būt novākti 

un līdz ar to kapulauka konstrukcijas iznīcinātas, taču tad vajadzētu būt atrastām kādām senlietām vai arī 

ziņas par senlietu atradumiem būtu saglabājušās vietējo iedzīvotāju atmiņā vai nonākušas muzeju arhīvos.   

Turklāt akmeņu krāvumu kapulauku senlietu klāsts parasti ir daudzveidīgāks – sastopami dzelzs darba rīki 

un ieroči, stikla krelles, māla  

trauku lauskas. Šajā atradumā ir 

tikai rotas: 15 dobās lentveida 

aproces, šķēršu sakta ar diviem 

caurumiņiem važiņu 

piekarināšanai, kurās trīsstūra 

griezuma riņķīšu važiņās bijuši 

iekarināti pieci piekariņi un divi 

pāri plakano dubultaproču, kā arī 

vairāku dzelzs stieples kaklariņķi  

ar uzvērtām masīvām alvotām 

bronzas krellēm, kas salūzuši 

fragmentos. Tāpēc samērā droši  

var izvirzīt hipotēzi, ka atradums ir 

speciāls senlietu noguldījums – 

depozīts.  

Zīmīga ir arī tā atrašanas vieta 

ezera krastā, kuram dots sakrālais 

Svātiunes ( t.i. svētas vietas) nosaukums. Turpat netālu uz ziemeļiem austrumu krastā ir Svētais kalns. 

Varbūt te ir senu kulta vietu komplekss, līdzīgi Sauleskalnam pie Drīdža ezera, kur arī ir atrasti vairāki 

senlietu depozīti? Šis komplekss gan ir vairākus gadsimtus senāks un saistāms nevis ar latgaļiem, bet ar 

Baltijas somu iedzīvotājiem, kuri šeit dzīvoja līdz 7. gs. 

Šķēršu saktas forma arheologiem ir labi pazīstama, tādas Latvijas arheoloģiskajos pieminekļos ir atrastas 

vairākkārt, taču šajā depozītā atrastajai saktai ir klāt važiņās piekārti piekariņi. Šķēršu sakta ar piekariņiem, 

kas veido krūšu rotu, Latvijas arheoloģiskajā materiālā konstatēta pirmoreiz.   

Vēl lielāks pārsteigums ir divi pāri plakano dubultaproču, kādas Latvijas arheoloģiskajā materiālā atklātas 

pirmoreiz. Tās atgādina mums labi zināmos plīts plītsriņķus, kur viens riņķis iegulst nākamajā. Tā arī šīs 

aproces – viena iegulst otrā un veido platu plakanu aproču plakni. Valkāt ikdienā tādas nebija sevišķi 

praktiski, jo tās traucē brīvi kustināt rokas, nesajaucot aproču salikumu. Iespējams, tādēļ tās nav bijušas 

plašāk izplatītas, jo pagaidām Igaunijas un Somijas arheologu publikācijās analogas aproces nav izdevies 

atrast. Šāda tradīcija – veidot saliktas roku rotas – Baltijas somiem nav sveša. Akmeņu krāvumu kapulaukos 

ir sastopamas tā saucamās sērijveida aproces, kad uz plakanās aproces tiek liktas virsū daudzas (līdz desmit) 

četrstūra stieples vai taisnstūra griezuma plānas lentes aproces, veidojot vairākkārtīgu rokas rotu. Šāda veida 

rotas ir samērā bieži sastopamas akmeņu krāvumu kapulaukos Igaunijā un Somijā. Latvijā raksturīgākais 

piemērs ir no Raunas Kaugara kapulauka, kur tās 19. gs. atrastas grāfa K. Zīversa izrakumos.  

Šajā atradumā aproces ir liktas nevis vertikāli, bet horizontāli, ieliekot vienu otrā, veidojot līdz šim pilnīgi 

nepazīstamu rokas rotu.  

Māris Mikažāns, nododot senlietas muzejā, ļāva izdarīt vairākus zinātniskus atklājumus – pievērst uzmanību 

iespējamam kulta vietu kompleksam ap Svātiunes ezeru, kura izpēte varētu būt viens no tuvākās nākotnes 

uzdevumiem, konstatēt jaunas senlietu formas vai arī jau zināmu senlietu izmantošanas veidu – piekarinot 

piekariņus pie saktas. Turot senlietas mājās vai pārdodot, būtu gājusi zudumā Latvijas un Baltinavas novada 

senvēsturei tik nozīmīga informācija. Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.  
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Dāvinājumi Tautas frontes muzejam 
LNVM Tautas frontes muzejs aizvadītajā vasarā saņēma vairākus dāvinājumus: gleznu, skaņuplati 

un īpašu balvu.  

Nepabeigtās gleznas “Staburags” autors ir mākslinieks Staņislavs Kreics (1909–1992). Atbilstoši 

viņa novēlējumam, mākslinieka dzīvesbiedre jau pēc viņa nāves to uzdāvināja pirmajam LTF 

priekšsēdētājam Dainim Īvānam. Kopā ar gleznu uzdāvināts arī Staburaga dolomīta klints 

fragments, ko 60. gados, ceļot Pļaviņu HES, 

appludināja, un kas bija glabājies gleznotāja 

darbnīcā. 

Otrs dāvinājums – skaņuplate ar Latvijas 

Republikas himnu, kas izdota 1990. gadā 

skaņuplašu fabrikā “Melodija” – ir unikāla 

ar to, ka laista klajā vēl pirms 1991. gada 

21. augustā pieņemtā konstitucionālā likuma “Par Latvijas Republikas 

valstisko statusu”, kas de facto atjaunoja Latvijas neatkarību, 

pieņemšanas. Skaņuplati muzejam dāvinājis Artis Ērglis. 

Trešais dāvinājums – balva “Sieviete Latvija”, 

kuru, pamatojoties uz tautas aptaujas rezultātiem, 

1990. gada jūnijā pasniedza tolaik populārai un 

cienītai sabiedriskajai darbiniecei Itai Kozakevičai 

(1955–1990), Nacionālo kultūras biedrību asociācijas dibinātājai, Latvijas Poļu 

savienības priekšsēdētājai, Latvijas Republikas Augstākās Padomes deputātei.  

 

  

  

  

  

  

 Attēlos: (augšā) S.Kreica glezna, pa labi – 

Staburaga dolomīta klints fragments, balva 

“Sieviete Latvija”, lejā – skaņuplates vāki. 

Fotografēja Anna Zeibārte, LNVM.   

 

 

Saglabās liecības no Muzeju krātuvju 

pamatakmens likšanas  
Lai saglabātu Muzeju krātuvju kompleksa būvniecības 

uzsākšanas liecības, LNVM krājums papildināts ne tikai ar 

fotogrāfijām, bet arī ar priekšmetiem, ko kompleksa 

būvvniecības uzsākšanas svinīgajā pasākumā 18. augustā 

lietoja tā dalībnieki laika kapsulas iemūrēšanas brīdī. 
Attēlos: (pa labi) 

VAS “Valsts 

nekustamie 

īpašumi” valdes 

priekšsēdētāja Mārtiņa Tola un A/S “RERE GRUPA” 

valdes priekšsēdētāja Gunta Āboltiņa-Āboliņa 

atstarojošās aizsargvestes, aizsargķiveres, darba cimdi un 

ķelle; (pa kreisi) Latvijas Nacionālā vēstures muzeja 

direktora Arņa Radiņa ķelle, izmantota kapsulas 

iemūrēšanai muzeju krātuves kompleksa pamatakmenī. 

Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.  
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Muzejam glabāšanā nodotas diplomātiskās dāvanas premjeriem  
Valsts kanceleja glabāšanā Latvijas Nacionālajam vēstures 

muzejam nodevusi Latvijas Republikas Ministru prezidentu 

saņemtās diplomātiskās dāvanas.  

Starpvalstu dāvanas 

ierasti reprezentē 

dāvinātāja valsti, tās 

kultūru un vēsturi. 

Diplomātiskās 

dāvanas ārvalstu un darba 

vizīšu laikā, arī dažādos 

pasākumos kā cieņas un 

goda apliecinājumus 

saņem valsts 

amatpersonas, tostarp Ministru prezidents un viņa laulātais.  

Starp dāvanām mēdz būt gleznas, sudraba un porcelāna 

priekšmeti, 

kolekcijas 

monētas. Dāvanas 

var rotāt ar valstu ģerboņiem, dāvinātāja logo un 

simboliku.  

Dāvanas pasniedz 

gan Latvijas un 

ārvalstu 

amatpersonas, gan 

arī privātpersonas.  

Vairāk nekā 250 

dāvanas, kas Latvijas 

Ministru 

prezidentiem uzdāvinātas kopš 1993. gada, ir nodotas glabāšanā 

Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam.  

Tās var apskatīt un lejupielādēt fotogalerijā 

http://www.mk.gov.lv/lv/content/ministru-prezidentu-

diplomatiskas-davanas 

Latvijas TV raidījuma “100 g kultūras” sižets – skat.  

http://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/78788/diplomatiskas-davanas-muzeja-eksponati/ 

Attēlos: (augšā pa kreisi) dekors, dāvināts Ministru prezidentam Andrim Bērziņam (30.12.2000.);  

(vidū pa kreisi) vikingu laivas makets baltmetālā no Norvēģijas, dāvināta Ministru prezidentam Andrim 

Bērziņam (26.09.2002.);  

(augšā pa labi) sudraba šķīvis, Austrijas Federālā prezidenta Tomasa 

Klestila dāvana Andrim 

Bērziņam (24.09.2002.);  

(vidū pa labi) stikla vāze 

(Krievija), dāvana Andrim 

Bērziņam (26.09.2002);  

(lejā pa labi) pildspalvu 

komplekts PELIKAN (lodīšu 

un tintes), VFR Federālā kanclera dāvana Ministru prezidentam 

Andrim Šķēlem (22.12.2000.);  

(lejā pa kreisi) Ziemassvētku dāvana "The White House" – ASV 

pilnvarotā un ārkārtējā vēstnieka dāvana Ministru prezidentam 

Andrim Bērziņam (01.01.2001.). 

 

 

http://www.mk.gov.lv/lv/content/ministru-prezidentu-diplomatiskas-davanas
http://www.mk.gov.lv/lv/content/ministru-prezidentu-diplomatiskas-davanas
http://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/78788/diplomatiskas-davanas-muzeja-eksponati/
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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. “Kas pagātni pētī, nākotni svētī. Pieminekļu valdei – 90”; 

7. “Ceļā uz Latvijas brīvību”; 

8. “Baltijas brīvības ceļš”; 

9. “Vikingu un zviedru laiku Latvijā” (no 25. oktobra). 

10. “Latviešu strēlnieku bataljoniem – 100” (izstāde sastāv no 25 planšetēm, to eksponēšanai 

nepieciešami molberti); 

11. “Jānis Krēsliņš – latviešu tradicionālo kultūras vērtību izzinātājs” (izstāde sastāv no 23 

planšetēm, to eksponēšanai nepieciešami molberti); 

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. „Mācīsimies Ziemassvētku dzejolīti muzejā jeb Mazās Māras ziemas stāsts” (skolēni mācās 

Jāņa Jaunsudrabiņa dzejoli „Mazā Māra”, aplūko senas fotogrāfijas, kas glabājas muzejā un 

salīdzina mūsdienu ziemas apģērbu ar tērpiem, kādus bērni vilka pirms 30, 50 un vēl vairāk 

gadiem. Programma piemērota Ziemassvētku laikam). S/sk. 

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

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

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

S/sk., P/sk. 

9. “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. 

10. “Mode Latvijā un Eiropā 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.  

11.  “Ražots Latvijā” (skolēni iepazīst LR saimniecības, īpaši rūpniecības, attīstību). P/sk., V/sk.  
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12.  “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. 

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

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

14.  “Latvija laika posmā no valsts dibināšanas līdz mūsdienām” (vēstures notikumu un procesu 

apskats, izmantojot fotogrāfijas, rakstītos vēstures avotus un vēstures literatūru, lai gatavotos 

eksāmenam vēsturē). P/sk., V/sk. 

 

TEMATISKĀS EKSKURSIJAS EKSPOZĪCIJĀ (AR DARBA LAPĀM) (EUR 8) 

1. “Latvijas senvēsture. 11. g. t. pr. Kr.–1200. gads” (5 zāles); 

2. “Livonija. 13.–16. gadsimts” (1 zāle); 

3. “Latvijas teritorija un iedzīvotāji 16.–18. gadsimtā” (1 zāle); 

4. “Kurzemes 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. gads” un  

“Latvieši svešumā 1944.-1990.” (2 zāles); 

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

14. “Valstiskās neatkarības atjaunošana. 1987.–1991.” (1 zāle). 

 

“Dauderu” muzejpedagoģiskās programmas Zāģeru ielā 7, 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” Zāģeru ielā 7, Rīgā. Tālrunis: 67392229,  67391780. 

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 

nevien 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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