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Konference, jaunas izstādes un izdevumi 
Oktobra beigās Latvijas 

Nacionālajā vēstures muzejā 

noritēja vairāki pasākumi, kas 

uzskatāmi par muzeja šā gada 

darbības un pūliņu 

kulmināciju.  

Apjomīgais darbs rezultējās 

starptautiskā zinātniskā 

konferencē “Indivīds. Nācija. 

Vēsture. Latviešu 

etnogrāfiskajai izstādei – 120”, 

adīto cimdu izstādē “Kūlainis, 

pērstainis, delnainis…” un tāda 

paša nosaukuma kalendāros 

2017. un 2018. gadam, kā arī 

vērienīgā izstādē “Versija – 

latvieši: 1896. gada Latviešu 

etnogrāfiskā izstāde” un 

grāmatā par izstādi, ko izdevis 

apgāds “Neputns”.  
 

Attēlā: 1896. gada Latviešu etnogrāfiskās izstādes makets. To sadarbībā ar muzeju veidoja Rīgas Mākslas 

un mediju tehnikuma pasniedzēji un audzēkņi. Fotografēja Līga Palma, LNVM.  

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBRIS  

AUGUSTS 



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

kalendārs | 2016. gada novembris 

Izstādes 

vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS  

pamatekspozīcija un izstāžu zāles Brīvības bulvārī 32, Rīgā  
laiks: līdz 2017. gada 17. septembrim 

izstāde “Versija – latvieši: 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā izstāde” (jaunums!) 

 

laiks: līdz 2017. gada 30. martam 

izstāde “Kūlainis, pērstainis, delnainis…” (jaunums!) 

 
 

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”, “Sakrālā māksla” 

 

vieta: LNVM nodaļa “DAUDERI” 

Zāģeru ielā 7, Rīgā 

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” 

 

 

Bezmaksas apmeklējums 

26. novembrī 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. 
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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 

izstāde “Mirdzi kā zvaigzne” 
vieta: Latvijas Republikas Saeimas bibliotēka | laiks: no 15. novembra līdz 2017. gada 28. aprīlim 

  

Tajā eksponēti muzeja krājuma priekšmeti, kas 

atspoguļo Latvijas valstiskuma simbola  

Brīvības pieminekļa tapšanas vēsturi no pirmajiem 

metu konkursiem un pieminekļa pamatakmens likšanas 

1931. gada 18. novembrī līdz tā svinīgajai atklāšanas 

ceremonijai 1935. gada 18.  novembrī.  
Attēlā: Brīvības pieminekļa pamatakmens likšana. 

Priekšplānā Valsts prezidents Alberts Kviesis.  
1931. gada 18. novembris.  

Fotogrāfs nezināms. LNVM krājums. 
 

 

LNVM ceļojošās izstādes  
Izstāde “Latvija Neatkarības kara laikā. 1918.-1921.”  

vieta: Jaunpils vidusskola | laiks: 31. oktobris – 4. novembris 

vieta: Madlienas vidusskola | laiks: 9. – 17. novembris 

vieta: Rīgas Ķengaraga vidusskola | laiks: 28. novembris – 2. decembris 

Izstāde “Latviešu strēlnieku bataljoniem – 100”  

vieta: Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola | laiks: 1. – 8. novembris 

vieta: Rīgas Kultūru vidusskola | laiks: 9. – 17. novembris 

Izstāde “Ceļā uz Latvijas brīvību”  

vieta: Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola | laiks: 1. – 8. novembris 

vieta: Rīgas Franču licejs | laiks: 9. – 17. novembris 

Izstāde “Baltijas brīvības ceļš”  

vieta: Rīgas Angļu ģimnāzija | laiks: 14. – 16. novembris 

 

Izstāde “Kas pagātni pētī, nākotni svētī”  

vieta: Rīgas 6. vidusskola | laiks: 14. – 17. novembris 

Izstāde “Vikingu un zviedru laiki Latvijā”  

vieta: Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola | laiks: 21. – 25. novembris 

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”,  “Pasaules uzskats un maģiskie 

simboli akmens laikmetā Latvijā”, “Romas monētas LNVM 

krājumā”, “Izcilākie priekšmeti Gaida Graudiņa kolekcijā” un 

“Ieskats Pieminekļu valdes etnogrāfiskajās ekspedīcijās”. 

Jaunākais muzeja veikums – virtuālā izstāde “Skolā iet`i man 

gribas”, kurā rādīta skolas dzīve Latvijā no 20. gs. sākuma līdz 

pat mūsdienām, un virtuālā izstāde “Latvijas Tautas frontes 

dibināšanas kongresa apliecības”, kas ietver muzeja krājumā 

esošās 1083 kongresa delegātu pagaidu apliecības.  

https://www.youtube.com/user/LNVMRigaspils
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Pasākumi 
VALSTS SVĒTKU NEDĒĻĀ 11. – 18. NOVEMBRĪ 
Lāčplēša diena 
vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS Brīvības bulvārī 32, Rīgā,  

datums un laiks: 11. novembris, plkst. 10.00–plkst. 20.00, ieeja bez maksas 

APSKATEI 
- unikālais Latvijā vienīgais zināmais Lāčplēša Kara ordeņa pilns komplekts, ko LNVM 

kopš 1988. gada izstāda tikai reizi gadā Lāčplēša dienā,  

- 20. gadsimta Latvijas vēstures ekspozīcija, 

- izstāde “Versija – latvieši: 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā izstāde”.  

Nodarbība ģimenēm ar bērniem “Mana Latvija” 
vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS Brīvības bulvārī 32, Rīgā,  

nodarbība notiks muzeja ceturtajā stāvā, pulcēšanās 12.00 otrā stāva kāpņu laukumā 

datums un laiks: 12. novembris, plkst. 12.00 

ģimenes biļete 4 EUR vai ieejas biļete 

Novembris ir gada tumšākais mēnesis, kuru gaišāku 

dara divi nozīmīgi svētki – Lāčplēša diena 

11. novembrī un Latvijas valsts proklamēšanas diena 

18. novembrī, kad pirms 98 gadiem latviešu 

apdzīvotie novadi pirmo reizi tika apvienoti vienā 

valstī.  

Par abiem šiem vēsturiskajiem notikumiem 

nodarbībā “Mana Latvija” stāstīs muzejpedagoģe 

Santa Cerbule. Latvijas valsts brīvība tika nosargāta 

Neatkarības kara laikā, kad Latvijas aizstāvji ar 

ieročiem rokās karoja pret mūsu zemes tīkotājiem. 

Daudzi kara dalībnieki un Latvijas neatkarības atbalstītāji pēc tam saņēma Lāčplēša Kara ordeni, 

mūsdienās tas redzams vien muzeju ekspozīcijās, izstādēs un krājumos.  

Par īpašiem nopelniem arī mūsdienu Latvijā pasniedz augstus apbalvojumus – Triju Zvaigžņu 

ordeni, Viestura ordeni un Atzinības krustu. Nodarbības dalībnieki varēs aplūkot šos ordeņus ārpus 

stiklotajām vitrīnām. Muzejpedagoģe savu stāstījumu papildinās ar fotogrāfijām – seno notikumu 

lieciniecēm.  

Noslēgumā bērni iegūtās zināšanas varēs nostiprināt, aizpildot uzdevumu lapas. Gados jaunākie 

varēs izkrāsot ordeņu attēlus sev tīkamās krāsās. Nodarbība notiks muzeja ceturtajā stāvā, 

pulcēšanās 12.00 otrā stāva kāpņu laukumā.  

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 cikla “Muzejs ģimenei” pasākumā – 4 EUR (neatkarīgi no ģimenes locekļu 

skaita) vai ieejas biļete.  

Latvijas valsts proklamēšanas diena 
vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS  

Brīvības bulvārī 32, Rīgā,  

datums un laiks: 18. novembris, plkst. 11.00–plkst. 19.00  

ieeja bez maksas 

APSKATEI 
- ekskursijas gida vadībā Latvijas vēstures ekspozīcijā “Latvijas 

Republika. 1918.-1940.” plkst. 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

- paralēli nodarbības bērniem plkst. 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

- Latvijas vēstures ekspozīcija un izstāde “Versija – latvieši: 1896. gada 

Latviešu etnogrāfiskā izstāde” Attēlos: ieskats nodarbībā. Foto: LNVM. 
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Pasākums  

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

datums un laiks: 19. novembris, plkst. 12.00 

  

Ekskursija izstādē 

“Versija – latvieši: 

1896. gada Latviešu 

etnogrāfiskā izstāde” 

un tikšanās ar izstādes 

veidotājiem – LNVM 

Etnogrāfijas nodaļas 

vadītāju Mg.hist. 

Sanitu Stinkuli un 

Viduslaiku, jauno un 

jaunāko laiku vēstures 

nodaļas vadītāju 

Dr.hist. Tomu Ķikutu.  

Ieejas maksa – muzeja 

apmeklējuma biļete. 
Attēlā: Andreja 

Tontegodes ģimenes 

portrets. Abpus 

fotogrāfijai J. Krēsliņa 

anotācija: Kurʃemes 

gub. Kuld apr. Seemeļa 

brihwзeema burmeiʄtra Andreja Tonteguda gimene. Kuldīgas apriņķa Turlavas pagasta Ziemeļu ciems. 

Fotografēja Jānis Krēsliņš 1895. gadā. ZAE 6179. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājums. 

 

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: 27. novembrī, plkst. 12.00 

Ģimenes ar 5–8 gadu veciem bērniem aicinātas kopā ar muzejpedagoģi 

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 apskata muzeja 

pamatekspozīciju, aptverot Latvijas vēsturi no senvēstures (pirms 13 000 

gadu) līdz pat valsts neatkarības atjaunošanai (pirms 25 gadiem).  

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

mājvietas būvēja, kā 

gadsimtu gaitā mainījās viņu 

dzīvesveids – to mazajiem 

izstāsta šim vecumam 

saprotamā valodā, stāstījumu papildinot  

ar dažādu priekšmetu demonstrēšanu. Izmantojot 

jauniegūtās zināšanas, interesenti turpat uz vietas pilda 

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. Attēlā: ieskats 

nodarbībā “Ceļojums laikā ar Čipu un Capu. Foto: LNVM. 
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aktualitātes 2016. gada novembris 

Izstāde – veltījums pirmajai izstādei par latviešiem 
Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā Brīvības bulvārī 32, Rīgā, skatāma 26. oktobrī atklātā izstāde 

“Versija: latvieši. 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā izstāde”. Tā veltīta pirms 120 gadiem Rīgā 

notikušajai izstādei, kas bija viens no vērienīgākajiem latviešu sarīkotajiem kultūras pasākumiem 

19. gadsimtā, turklāt ar nepārprotamu pieteikumu atrasties 

līdzās citām nācijām vēstures un valodas vērtībās, nacionālās 

kultūras sasniegumu, saimniecisko centienu ziņā. Izstāde 

spilgti apliecināja pieaugošo nacionālo pašapziņu, rādīja 

kultūras mantojuma savdabību, latviešu versiju par vēsturi un 

sasniegumus dažādās laikmetīgās kultūras jomās.  

Vietā starp 

tagadējo 

Kronvalda 

bulvāri un 

pilsētas kanālu, 

no K. Valdemāra līdz Miķeļa ielai, apmēram  

1 hektāru lielā laukumā uzbūvēja deviņus pagaidu 

paviljonus, izveidoja koku, krūmu un ziedu 

apstādījumus, 

ierīkoja 

mauriņus, 

uzstādīja elektrisko apgaismojumu. Izstādē atspoguļoja plašu 

latviešu kultūrvēsturiskās dzīves panorāmu: astoņpadsmit 

nodaļās bija izstādīti vairāk nekā astoņi tūkstoši eksponātu no 

malu malām – tie kā dāvinājumi bija atsūtīti uz Rīgu. Varēja 

aplūkot un iepazīt latviešu apdzīvoto apgabalu etnogrāfiskās 

un vēsturiskās kartes, statistikas un antropoloģiskās ziņas par 

latviešiem, latviešu tradicionālo apģērbu un rotas lietas, 

liecības par latviešu valodu, izglītību, literatūru, mūziku, teātri 

un mākslu, priekšmetus, kas raksturoja latviešu saimniecisko 

darbību – lauksaimniecību, zvejniecību, biškopību, mājrūpniecību un kuģniecību. 

Mūsdienu “izstādei par izstādi” ir vairāki 

mērķi. Pirmkārt, iepazīstināt un atgādināt 

par Latviešu etnogrāfiskās izstādes 

neparasto vērienu un tās galvenajiem 

satura akcentiem, kas atstājuši nozīmīgus 

nospiedumus Latvijas kultūras vēsturē.  

Otrkārt, rādīt 19. gadsimta nogales 

latviešu sabiedrības panorāmu. Izstādes 

rīkotāji tolaik tiecās ne vien eksponēt 

latviešu etnogrāfiju un vēsturi, bet arī 

apliecināt latviešu sabiedrības 

sasniegumus, nacionālās kultūras tapšanu, 

biedrību rosību, saimnieciskās pārmaiņas. 

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. gadsimtā, dziesmu svētku 

tradīcija un citas – atspoguļo Latvijas sabiedrībai joprojām nozīmīgas vērtības, kurām 20. un 

21. gadsimtā klāt nākušas arī citas. Izstādes veidotāji arī uzdod jautājumu, kāda būtu mūsdienu 

versija par latvieti un cik lielā mērā tā atbilstu 1896. gadā radītajai versijai. 

Līdzās bagātīgam priekšmetu klāstam arī mūsdienīgs interaktīvais saturs. 

Izstāde apskatāma līdz nākamā gada 17. septembrim.  
Attēlos: eksponētie priekšmeti izstādē. Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM  
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FAKTI  PAR  1896.  GADA  LATVIEŠU  ETNOGRĀFISKO IZSTĀDI 
Kad notika izstāde? 

Latviešu etnogrāfiskā izstāde (LEI) notika no 1896. gada 1. augusta līdz 15. septembrim Rīgā.  

 

Kas organizēja izstādi? 

Izstādi organizēja Rīgas Latviešu biedrība X Viskrievijas 

arheoloģiskā kongresa ietvaros. Izstādes organizācijas 

komitejā darbojās advokāts Frīdrihs Grosvalds, mācītājs Vilis 

Plute (Olavs), skolotājs un RLB muzeja pārzinis Sīmanis 

Novickis, rakstnieks Mikus Skruzītis, advokāts Jānis Kļaviņš, 

arhitekts Konstantīns Pēkšēns, redaktors Klāvs Puriņš, 

tirgotājs Kārlis Osis un būvuzņēmējs Kristaps Bergs. 

  

Kur notika izstāde? 

Izstāde tika sarīkota 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. Izstādei tika 

speciāli uzbūvēti deviņi pagaidu paviljoni – izstāžu zāle jeb 

galvenā ēka, Kurzemes un Vidzemes latviešu seno mājokļu paraugus, 19. gs. beigu turīga latviešu 

saimnieka dzīvojamā ēka, pirts, mūzikas paviljons, restorāns, skatuve koncertiem un tradīciju 

uzvedumiem. Izstādes kopējā platība bija aptuveni 2 hektāri, izstādes vajadzībām ierīkoja mauriņus, 

koku, krūmu un ziedu apstādījumus un nodrošināja elektrisko apgaismojumu. 

 

Ko izstādē rādīja? 

Latviešu etnogrāfiskā izstāde rādīja plašu kultūrvēsturisku latviešu dzīves panorāmu: astoņpadsmit 

nodaļās bija izstādīti vairāk nekā astoņi tūkstoši eksponātu. Lai tos sagādātu, 1894. un 1895. gadā 

notika vienpadsmit ekspedīcijas un tika izplatīti uzaicinājumi sabiedrībai dāvināt priekšmetus 

eksponēšanai. Apmeklētājiem tika rādītas latviešu apdzīvoto apgabalu etnogrāfiskās un vēsturiskās 

kartes, statistikas un antropoloģiskās ziņas par latviešiem, latviešu tradicionālais apģērbs un rotas 

lietas, liecības par latviešu valodu, izglītību, literatūru, mūziku, teātri un mākslu, priekšmeti, kas 

raksturoja latviešu saimniecisko darbību – lauksaimniecību, zvejniecību, biškopību, mājrūpniecību 

un kuģniecību. Tradicionālo apģērbu un dažādu 

sadzīves ainu demonstrēšanai Fīrekes un Leitkes 

rotaļlietu un leļļu fabrikā no presēta papīra par  

45 rubļiem gabalā izgatavoja 51 manekenu ar  

ļoti “dzīviem” vaibstiem. 

 

Kādi pasākumi izstādes ietvaros notika? 

Ik vakaru izstādes laukumā spēlēja orķestris, bez 

tam tika sarīkoti trīs latviešu mūzikas koncerti, 

kuros skanēja Jāzepa Vītola, Andreja Jurjāna, 

Jāņa Cimzes, Ādama Ores, Ernesta Vīgnera un 

Kārļa Baumaņa oriģinālkompozīcijas un tautas 

dziesmu apdares. Par neatņemamu izstādes 

sastāvdaļu kļuva grandiozi teatralizēti latviešu 

tradīciju uzvedumi (režisors Pēteris Ozoliņš). To 

pamatā bija komponista un pedagoga Andreja 

Jurjāna ekspedīcijās dažādos Latvijas novados savāktie latviešu tautas mūzikas materiāli un Rīgas 

Latviešu biedrības Zinību komisijas un Mūzikas komisijas vāktie ieražu apraksti. Dziesmas izpildīja 

vairāk nekā simts dziedātāju, kuri tika sadalīti vairākās grupās: brūtes vedēji, panāksnieki, 

pieguļnieki, vērpēji, Jurģa ļaudis u.c. Desmit tradīciju uzvedumus kopumā apmeklēja 8949 skatītāji.  
Attēlos: (augšā) LEI reklāma. Mēnešraksts “Austrums” 1896. g.; (lejā) Kurzemes senā dzīvojamā ēka LEI. 

Fotografēja Emanuels fon Eggerts. 1896. gads. LNVM krājums. 

(turpinājums 8.lpp.) 
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Cik maksāja ieeja izstādē? 
Ieejas maksa izstādē atvēršanas dienā bija 1 rublis, pēc tam  

50 kapeikas (no 11. augusta ieejas maksu samazināja līdz 30 kapeikām), bērniem līdz 10 gadu 

vecumam un skolēniem 15 kapeikas. Darba dienās izstāde bija apskatāma no pulksten 10 līdz 19, 

svētdienās no 10 līdz 18. 

Piemiņai par izstādes 

apmeklējumu varēja iegādāties 

Emanuela fon Eggerta 

fotogrāfijas ar dažādiem 

izstādes skatiem.  

Viena izstādes fotogrāfija 

maksāja 50 kapeikas. 

 

Cik apmeklētāju bija izstādei? 
Latviešu etnogrāfisko izstādi 

ar maksas biļetēm apmeklēja 

40  315 skatītāju, ar bezmaksas 

apmēram 5000 (eksponēto 

priekšmetu dāvinātāji, skolēni 

u.c.).  

 

Cik izmaksāja izstāde? 
Izstāde izmaksāja 22 725 rubļus, ieņēmumi bija 24 618 rubļi un 84 kapeikas, no tiem 13 320 rubļi 

bija izstādes ieņēmumi,  799 rubļi un 75 kapeikas koncertu, 5016 rubļi tradīciju uzvedumu, 

1902 rubļi pārdoto katalogu ieņēmumi, 3000 rubļu bija saņemtās subvencijas (2000 rubļu no Rīgas 

pilsētas valdes un 1000 rubļu no Vidzemes muižniecības) un  579 rubļi un 88 kapeikas dažādi sīkie 

ieņēmumi. 

Ar ko Latviešu etnogrāfiskā izstāde bija īpaša? 
Latviešu etnogrāfiskā izstāde bija vērienīgākais latviešu sarīkotais pasākums savas kultūras, 

vēstures un sasniegumu demonstrēšanai 19. gadsimtā. Izstādē pirmoreiz tika rādītas teatralizētas 

latviešu tradicionālās ieražas, pievēršot plašas sabiedrības uzmanību nemateriālā tradicionālā 

kultūras mantojuma nozīmei un vērtībai. Tā kļuva arī par pirmo plašāko latviešu mākslinieku darbu 

izstādi, kurā tika rādītas Vilhelma Purvīša, Jaņa Rozentāla, Johana Valtera, Ādama Alkšņa, Artura 

Baumaņa, Jāņa Staņislava Birnbauma, Pētera Baloža un Jāņa Līberga zīmējumi un gleznas. Izstāde 

deva nozīmīgu impulsu latviešu tradicionālās kultūras mantojuma izpētei, interesei par latviešu 

tautastērpu, ornamentu. Latviešu etnogrāfiskajai izstādei savāktie priekšmeti vēl joprojām veido ļoti 

nozīmīgu un vērtīgu Latvijas Nacionālā vēstures muzeja kolekciju daļu. 
 

 

Attēlos: (augšā) 

skatuve LEI 1896. g.;  

(lejā) nodaļa 

“Mūzika un 

dziedāšana” LEI 

1896. g. Fotografēja 

Emanuels fon Eggerts 

(?). Mēnešraksts 

“Austrums” 1896. g. 
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Klajā laista grāmata “1896. Latviešu etnogrāfiskā izstāde” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apgāds “Neputns” sadarbībā ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju izdevis grāmatu “1896. 

Latviešu etnogrāfiskā izstāde” latviešu un angļu valodā.  

Tas ir veltījums Latviešu etnogrāfiskajai izstādei, kas pirms 120 gadiem kļuva par pirmo un lielāko 

latviešu tautas un tās vēstures, kultūras un sasniegumu 

reprezentācijas pasākumu un, kuru atzīmējot, muzejā 

izveidota izstāde “Versija: latvieši. 1896. gada Latviešu 

etnogrāfiskā izstāde”.  

Pirmajā daļā publicēts LNVM direktora Arņa Radiņa 

priekšvārds, izdevuma sastādītājas LNVM Etnogrāfijas 

nodaļas vadītājas Sanitas Stinkules, kā arī Arheoloģijas 

departamenta vadītāja Jāņa Cigļa un Viduslaiku, jauno 

un jaunāko laiku vēstures nodaļas vadītāja Toma Ķikuta 

raksti par izstādes mērķiem, tās sagatavošanu, norisi 

unnozīmi, Viskrievijas X arheoloģisko kongresu, kura 

ietvaros izstāde notika, par izstādes vietu laikmeta 

kontekstā. 
Savukārt grāmatas otrās daļas pamatā ir “Katalogs 

Latviešu etnogrāfiskai izstādei pa X arheoloģiskā 

kongresa laiku Rīgā, 1896. g. Sastādījis V. Plutte. Rīgā, 

1896. g. 111 lpp.", kas pilnā apjomā publicēts gan 

mūsdienu rakstībā, gan reprodukcijā. Kataloga teksts 

papildināts ar paskaidrojumiem un to priekšmetu 

fotogrāfijām, kas bijuši 1896. gada izstādes eksponāti.  

Šo katalogu var uzskatīt par pirmo latviešu vēstures grāmatu un latviešu laikmetīgo sasniegumu 

apkopojumu, tajā sniegts īss eksponātu un katras 

izstādes nodaļas apraksts un līdz ar to arī 

pamatinformācija par latviešu apdzīvoto teritoriju, 

vēsturi, valodu, literatūru, izglītību, mūziku, 

mākslu, teātri, tradīcijām un saimniecisko dzīvi.  

Mūsdienās 1896. gada Latviešu etnogrāfiskās 

izstādes katalogs ir bibliogrāfisks retums. 

Jaunais izdevums iegādājams LNVM veikalā 

Brīvības bulvārī 32, Rīgā, apgāda “Neputns” 

veikalā Tērbatas ielā 49, Rīgā, citos Latvijas 

grāmatveikalos.  
Attēlos: izdevuma vāks un atvērumi.   

 



                                         www.lnvm.lv | LNVM ziņnesis | 2016. gada novembris 10 

 

Tapusi ceļojošā cimdu izstāde  
Līdz 2017. gada 30. martam Latvijas 

Nacionālajā vēstures muzejā Brīvības 

bulv. 32 skatāma nupat oktobra beigās 

atklātā izstāde “Kūlainis, pērstainis, 

delnainis…”.  

Tajā aplūkojami 236 pirkstaiņu un 

dūraiņu fotoattēli, kas rada priekšstatu par 

adīto cimdu kolekciju LNVM krājumā un 

iepazīstina ar cimdu adīšanas tradīciju 

Latvijā 19.-20. gs. Fotogrāfijas no 20. gs. 

20.-30. gadu Pieminekļu valdes 

ekspedīcijām atspoguļo vilnas apstrādes 

procesu līdz pat gala rezultātam – adīta cimda tapšanai, var iepazīties arī ar ekspedīciju laikā 

dokumentētiem cimdu rakstu nosaukumiem. 

Savukārt vitrīnās izstādīti unikāli adīti cimdi no muzeja krājuma, kas datējami ar 

18.-19. gs. un kas plašākai auditorijai pazīstami tikai no publikācijām. Reizi 

mēnesī ekspozīcija šajās vitrīnas tiks mainīta, jo kolekcijas senāko cimdu 

ilgstoša eksponēšana gaismā nav pieļaujama. Pirmo mēnesi visu Latvijas 

teritoriju kopumā reprezentē 12 pirkstaiņi un dūraiņi, datēti ar 18. gs.-19. gs. 

pirmo pusi. Atsevišķā vitrīnā apskatāmi vilnas sagatavošanas procesa darbarīki . 

Cimdiem izsenis ir bijusi īpaša loma ikdienas sadzīvē un godos. Cimdu pāris 

paaudzēm ilgi ir saprasts kā cilvēka dzīves svarīgāko notikumu – dzimšanas, 

krustabu, kāzu, bēru – apliecinātājs, kā procesa apstiprinātājs un zīmogs, kā 

velte, kā personīgas un ģimeniskas labvēlības un labas izdošanās simbolisks 

nodrošinājums.  

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Etnogrāfijas nodaļas Apģērbu un tekstila 

kolekcijā glabājas adītie cimdi, to fragmenti un cimdu adījumu paraugi. To 

skaits pārsniedz 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. gadsimta sākumam. 

Muzeja apģērbu un tekstila kolekcijas veidošanās aizsākusies 19. gs. otrajā pusē ar Rīgas Latviešu 

biedrības Latviešu jeb Etnogrāfiskā muzeja (tagad Latvijas Nacionālais vēstures muzejs) 

izveidošanu 1869. gadā. Kolekcijas veidošanai nozīmīgs ir lēmums vienlaicīgi ar X Arheoloģisko 

kongresu Rīgā 1896. gadā sarīkot pirmo Latviešu etnogrāfisko izstādi. Presē tika publicēti 

aicinājumi iesūtīt priekšmetus izstādes vajadzībām. Savukārt 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. Muzeja cimdu kolekcija ievērojami 

papildinājās ar jauniem priekšmetiem 20. gs. pirmajā pusē, kad 

savu darbību uzsāka Izglītības Ministrijas Pieminekļu valde, 

kas no 1924. gada līdz 1931. gadam sarīkoja etnogrāfisko 

pieminekļu apzināšanas ekspedīcijas Latvijas teritorijā ar 

mērķi aizsargāt un vākt latviešu izzūdošās dzīves parādības.  

20. gs. otrajā pusē viens no muzeja Etnogrāfijas nodaļas 

uzdevumiem bija papildināt etnogrāfisko kolekciju ar 

materiāliem par padomju periodu. Tika uzstādīts mērķis 

izveidot izcilāko tautas daiļamata meistaru darbu kolekciju, kas ļautu izsekot padomju tautas 

mākslas attīstības tendencēm un noderētu par paraugu jauno daiļamatnieku audzināšanā. Muzeja 

kolekciju šai laikā papildināja adītie cimdi no republikas mēroga tautas mākslas izstādēm un tautas 

lietišķās mākslas studiju izstādēm. Attēlos: (augšā) pie izstādes stenda top sižets LTV1 “Panorāmai”;  

(pa labi) vilnas sagatavošanas procesa darbarīki no muzeja krājuma; (lejā) cimdi vitrīnā.  

Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM, un LNVM foto.  
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Cimdu kalendāri 2017. un 2018. gadam 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs laidis klajā divu formātu kalendārus diviem nākamiem 

gadiem. Tos veidojusi muzeja Etnogrāfijas nodaļas galvenā krājuma glabātāja Inita Heinola 

sadarbībā ar mākslinieci Ditu Penci un muzeja fotogrāfu Robertu Kaniņu.  

Kalendāriem atlasīti 18.-20. gs. adītie cimdi no muzeja bagātīgajām kolekcijām, un tie atainoti, 

ievērojot kultūrvēsturisko dalījumu Daugavas labā un kreisā krasta kultūras apgabalos.  

 

 

 

 

 
Kalendāri iegādājami muzeja veikalā  

Brīvības bulv. 32, Rīgā. 

Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.  
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“Dauderos” turpinās remonts un dārza sakopšanas darbi 
Daļa LNVM “Dauderu” nodaļas 

ekspozīcijas pašlaik slēgta remontdarbu 

dēļ, kas tiek veikti par LNVM līdzekļiem. 

Tomēr latviešu kultūras mecenāta un 

kolekcionāra Gaida Graudiņa vērtīgākā 

un skaistākā kolekcijas daļa – saktas, 

apbalvojumi un medaļas 

– muzeja apmeklētājiem 

joprojām ir pieejama.  
“Dauderu” otrajā stāvā 

(divās izstāžu zālēs, 

skat. attēlos pa labi) 

noslēdzies sienu un 

griestu remonts, drīzumā 

tiks uzsākti grīdas 

remontdarbi.  

Nākotnē tur paredzēts 

iekārtot vēl  

neeksponēto latviešu 

kultūras mecenāta un 

kolekcionāra Gaida 

Graudiņa kolekcijas 

daļu, tai skaitā 

jaunieguvumus. Nama vēsturiskajā viesistabā tika mainīta un restaurēta grīda, arī 

tur ar laiku paredzēts iekārtot jaunu ekspozīciju. 

Tāpat “Dauderos” uzsākts jumtu seguma, palodžu, karnīžu, lietus ūdens 

noteksistēmas remonts un pārkrāsošana.  

LNVM nodaļa tikusi pie jaunām ielu laternām pie galvenās ieejas dārzā un 

informācijas plāksnes. Arboristi dārzā veic koku kopšanas darbus.  
Fotografēja Olga Miheloviča, LNVM.  

 

 

Izsludināts studentu un jauno pētnieku zinātnisko darbu konkurss  

„Dauderu namam – 120” 

Tuvojoties Dauderu nama 120 gadu jubilejai, kas tiks atzīmēta 

2017. gadā, LNVM nodaļa “Dauderi” izsludina studentu un jauno 

pētnieku zinātnisko darbu konkursu “Dauderu namam - 120”.  

To atbalsta latviešu kultūras mecenāts un kolekcionārs Gaidis 

Graudiņš, kurš jau agrāk ir finansiāli atbalstījis dažādas ar 

“Dauderiem” saistītas aktivitātes, lai sekmētu jaunās paaudzes 

interesi un zināšanas par Latvijas vēsturi.  

Trīs labāko konkursa darbu autori saņems autoratlīdzības (balvu 

fonds - 2000 EUR), kā arī iespēju uzstāties ar savu pētījumu 

konferencē, kas nākamā gada septembrī notiks LNVM nodaļā 

“Dauderi”. 

Konkursa nolikums un pieteikums: http://lnvm.lv/?p=8773 
Fotografēja Olga Miheloviča, LNVM. 

 

 

 
 
 

http://lnvm.lv/?p=8773
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jaunieguvumi  

Muzejs saņēmis vērtīgu fotonegatīvu dāvinājumu  
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs no Aizputē dzīvojošās Ingas Petrauskas saņēmis ļoti vērtīgu 

dāvinājumu – vairāk nekā simts fotonegatīvus uz stikla pamatnes, kuri uzņemti 20. gs. 20.-30. 

gados  

Aizputes apriņķa Sakas un Ulmales pagastos, 

kā arī Ventspils apriņķa Ugāles pagastā.  

Fotogrāfiju autors nav zināms, taču uzņēmumi 

piederējuši kādreizējā Ulmales pagasta 

“Zaļmežu” apgaitas mežsarga Indriķa Reiņa 

ģimenei.  

Spriežot pēc uzņēmumu rakstura un fiksētajām 

ainām, jauniegūto fotonegatīvu autors ir kāds 

vietējais fotogrāfs – amatieris, kurš fotografējis 

kāzās, bērēs, ģimenes svinībās, jauniešu 

tikšanās reizēs, medībās, Meža dienās un 

vienkārši fiksējis kultūrvēsturisko ainavu savas 

dzīvesvietas tuvumā.  

Liela daļa uzņēmumu izdarīti Aizputes apriņķa Ulmales pagasta Pievikās (tagad Rīva) un tās 

apkārtnē, fiksējot Aizputes virsmežniecības 

darbiniekus darbā un atpūtā. Vieni no 

visvairāk fotografētajiem ir Ulmales pagasta 

“Zaļmežu” mežsarga Indriķa Reiņa ģimene – 

sieva Evelīna, meita Aina un dēls Ilgvars. 

Mūsdienās minētajos pagastos 

kultūrvēsturiskā ainava un apdzīvotības 

blīvums mainījies, “nesot” līdzi daudzas 

neapdzīvotu māju vietas, Otrā pasaules kara 

gados izpostītu ģimeņu likteņus, izdemolētus 

kultūrvēsturiskos objektus, piemēram, 

Salienas ev. luterisko baznīcu, tāpēc šie 

uzņēmumi uzskatāmi par izciliem Sakas, 

Ulmales, Ugāles pagastu un to iedzīvotāju vēstures 

lieciniekiem. 

Fotonegatīvi muzejā nonāca neatšifrēti un nedatēti, tāpēc 

par personāžu, māju un vietu atpazīšanu muzejs izsaka lielu 

paldies Elzai Emīlijai Langsmanei, Valijai Dolmanei, Ingai 

Petrauskai, Kārlim Beihmanim, Veltai Lapskai, Dzidrai 

Priedols un Pāvilostas novadpētniecības muzejam. Īpaša 

pateicība Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja 

speciālistam Mārtiņam Vesperim. 
 

Attēlos: (augšā) skats uz altāri Salienas ev. luteriskajā baznīcā 

Aizputes apriņķa Sakas pagastā. 1933. g.;  

(vidū) septiņu personu grupas foto pie dzīvojamās ēkas Aizputes 

apriņķa Ulmales pagasta Pievikās. No kreisās: Ulmales pagasta 

“Zaļmežu” mežsarga Indriķa Reiņa sieva Evelīna Reinis, 

Indriķis Reinis, 6. (sēž klēpī) Aina Reinis, 7. Ilgvars Reinis.  

20. gs. 30. g. otra puse;  

(lejā) Aizputes apriņķa Ulmales pagasta “Zaļmežu” mežsarga 

Indriķa Reiņa ģimenes foto. No kreisās: meita Aina Reinis, dēls 

Ilgvars Reinis, sieva Evelīna Reinis un Indriķis Reinis.  

20. gs. 30. g. vidus. LNVM krājums. 
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Muzejam nodota Andra Pupiņa kolekcija 
Jūnijā mūžībā aizgāja arheoloģisko senlietu 

kolekcionārs un meklētājs Andris Pupiņš 

(1944-2016), kurš kopš pagājušā gadsimta 

70. gadiem, apceļojot arheoloģiskās senvietas, 

galvenokārt Daugavas krastos, savācis 

nozīmīgu arheoloģisko senlietu kolekciju, ko 

veido vairāki simti dokumentētu un uzskaitītu 

atradumu. Nelielu tās daļu Andris Pupiņš jau 

iepriekš bija nodevis Latvijas Nacionālajam 

vēstures muzejam, kamēr pārējie atradumi 

atradās viņa privātkolekcijā.  

Augustā, piedaloties A.Pupiņa dēlam, 

kolekcija tika pārvesta uz LNVM, kura 

krājumam tā būs nozīmīgs Latvijas senākās vēstures avotu papildinājums. 

Simtiem vēsturisku keramikas lausku, darbarīku, rotaslietu un citu senlietu krājums ir apjomīgākais, 

kādu muzejs saņēmis no privātpersonas. Tieši rūpīgi veiktā senlietu atradumu vietu fiksācija ir šīs 

kolekcijas nozīmīgākā vērtība. Tomēr liela daļa paša kolekcionāra ieguldītā darba pēc viņa nāves 

tikusi izjaukta, tādēļ vismaz pusei priekšmetu nav iespējams noskaidrot izcelsmes vietu. 

Andris Pupiņš mājas apstākļos bija izveidojis arī īpatnēju arhīvu. Daudzas senlietas glabājis kastēs, 

kā arī padomju laika cigarešu paciņās, kuras aprakstītas ar datiem par vēstures priekšmetiem. Uz 

daudzajām kastēm ir Daugmales, Kokneses, Lielvārdes vārds.  

Arheoloģijas entuziasts vēstures pētnieku aprindās vērtēts dažādi, jo bijušas reizes, kad kolekcionārs 

sadarbojies ar muzeju un nozīmīgus atradumus nodevis valstij, bet reizēm to nav uzskatījis par 

vajadzīgu. 

Muzeja speciālistiem priekšā milzu darbs, lai caur šo kolekciju mēģinātu restaurēt vēstures ainas, jo 

brīdī, kad pēc senlietām ieradusies pieminekļu inspekcija, nelaiķa dzīvoklis bijis izvandīts, daudzas 

senlietas mētājās zemē, bet rūpīgi sarakstītās lapiņas sajauktas. 

No senlietu vācēja piezīmēm un senlietām iegūta informācija arī par nezināmām senvietām, 

kapulaukiem, kurus pētnieki turpmāk iekļaus savā redzeslokā. Iespējams, ka pēc Andra Pupiņa 

krājuma sakārtošanas kāda daļa nākotnē nonāks arī publiskā apskatē. 

Par A.Pupiņa kolekciju ar LNVM Arheoloģijas nodaļas vadītāju Jāni Cigli Latvijas Radio 1 sarunājās 

arī te redzamo attēlu autore Sintija Ambote, LR Ziņu dienesta korespodente http://bit.ly/2d5m3TK 
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hronika  

Konference “Indivīds. Nācija. Vēsture. Latviešu etnogrāfiskai izstādei – 120”  
25. un 26. septembrī LNVM konferenču zālē Brīvības bulvārī 32, Rīgā, notika starptautiska 

zinātniska konference - veltījums 1896. gadā notikušajai izstādei, kas tika sarīkota Rīgā notiekošā 

Viskrievijas X Arheoloģiskā kongresa ietvaros.  

Etnogrāfija, kas 19. gadsimtā ietvēra gan vēsturi, gan filoloģiju, gan fizisko antropoloģiju, 

Centrālajā un Austrumeiropā bija kļuvusi par savdabīgu nacionālās pašapliecināšanās veidu. 

Uzskatot tautu tradicionālās kultūras mantojumu par nacionālās identitātes nesēju, to ne tikai aktīvi 

vāca, uzglabāja un pētīja, bet tas kļuva arī par svarīgu nacionālās kustības sastāvdaļu. Eiropas 

valstīs dibināja virkni muzeju un organizēja grandiozas izstādes, apliecinot tautu kultūru senumu, 

bagātību, savdabību un krāšņumu. Dzimtbūšanas atcelšana, izglītības kāpums arī latviešiem nesa 

atskārsmi par savu vēsturi, kultūru, valodu un tiesībām – tostarp apzināt, saglabāt un redzēt savas 

tautas garīgās un materiālās vērtības. 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā izstāde kļuva par lielāko 

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

beigās. Lai izvērtētu tās devumu latviešu vēstures apzināšanas procesā, Latvijas Nacionālais 

vēstures muzejs līdz ar izstādi organizēja starptautisku zinātnisku konferenci “Indivīds. Vēsture. 

Nācija. Latviešu etnogrāfiskajai izstādei – 120”, kurā piedalījās gan vēsturnieki un arheologi, gan 

etnogrāfi un sociālo zinātņu pārstāvji. Abas dienas to apmeklēja ap 130 nozares profesionāļu un 

interesentu.   

Vēstures skolotāju semināri  
Tradicionāli Valsts izglītības satura centrs oktobrī rīko seminārus pedagogiem, lai analizētu 

aizvadītā mācību gada rezultātus un iepazīstinātu ar aktualitātēm. 4. oktobrī muzejā notika 

profesionālās izglītības iestādēs strādājošo Latvijas un pasaules vēstures skolotāju seminārs, kurā ar 

priekšlasījumu “Latviešu nacionālā kustība un 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā izstāde” uzstājās 

LNVM speciālisti – Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku nodaļas vadītājs Toms Ķikuts un 

Etnogrāfijas nodaļas vadītāja Sanita Stinkule. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar gaidāmās 

izstādes “Versija – latvieši: 1896. gada latviešu etnogrāfiskā izstāde” pamatideju, gatavošanas gaitu, 

plānotajām aktivitātēm.  

Muzejpedagoģijas un izstāžu departamenta vadītāja Astrīda Burbicka informēja par muzeja 

aktualitātēm izglītības jomā, un pedagogi tika arī iesaistīti praktiskā nodarbībā, lai, iepazīstot 

muzeja ekspozīciju un muzejpedagogu sagatavotās darba lapas, tās kritiski izvērtētu no lietotāja 

viedokļa. Noslēgumā semināra dalībnieki muzejpedagoģes Ilzes Miķelsones vadībā iepazinās ar 

jaunumiem Latvijas vēstures ekspozīcijā un izstādi “Vikingu un zviedru laiki Latvijā”.  

Savukārt 11. oktobrī muzeja konferenču zālē notika Latvijas un pasaules vēstures metodisko 

apvienību vadītāju/izglītības koordinatoru seminārs, kurā uzstājās LNVM Arheoloģijas 

departamenta krājuma glabātāja Alise Šulte un iepazīstināja ar elektronisko izdevumu “Apdraudēto 

Latvijas arheoloģisko senlietu katalogs”, aktualizējot jautājumu par to, kas apdraud Latvijas 

arheoloģiskās senlietas un kā tās aizsargāt.  

Ar muzeja aktualitātēm iepazīstināja LNVM Muzejpedagoģijas un izstāžu departamenta vadītājas 

vietniece Ilze Miķelsone, un vadīja arī praktisko nodarbību skolēniem domāto muzeja darba lapu 

izvērtēšanai. Sadarbība ar VISC un vēstures skolotājiem palīdz muzejam pilnveidot piedāvājumu 

skolām, nodrošinot skolā iegūto zināšanu sasaisti ar muzeja apmeklējumu. 

Turpina iepazīt digitālo risinājumu pakalpojumu piedāvājumu 
Šāgada 22. aprīlī, domājot par jaunveidojamo muzeja ekspozīciju Rīgas pilī, LNVM uzsāka rīkot 

iepazīšanās sesijas ar radošajām komandām un uzņēmumiem, kuri piedāvā un īsteno muzeju 

ekspozīciju veidošanas digitālos un multimediju risinājumus. Pavasara sesijā savu pieredzi un 

iespējas prezentēja “Dd studio”, “H2E”, “Reverie” un “RIDemo” pārstāvji.  

17. oktobrī muzeja darbinieki tikās ar “skatskat.lv” pārstāvi, kas veido tādas interaktīvas 

vizualizācijas kā 360° virtuālās tūres, 3D, gaisa virtuālās tūres, 360° video , produkta 360° tūre, un 

nodrošina  interaktīvo prezentāciju tehnoloģijas – skārienjutīgās virsmas un virtuālas realitātes 

servisu. Uzņēmuma pārstāvis Ģirts Apsītis muzeja darbiniekiem stāstīja par jaunākajiem 

risinājumiem un tendencēm digitālo mediju attīstībā, iepazīstinot ar savu redzējumu to izmantošanā 

muzeja nākotnes ekspozīcijā. 
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Izstādes par latviešiem atklāšana  
 

 

 

 

 

 

 

26. oktobrī muzejā atklāja izstādi “Versija: 

latvieši. 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā 

izstāde”.  

Tās kuratori un koncepcijas autori ir LNVM 

Etnogrāfijas nodaļas vadītāja Mg.hist. Sanita 

Stinkule un Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku 

vēstures nodaļas vadītājs Dr.hist. Toms Ķikuts.  

Viņu vadībā izstādi sagatavoja un veidoja daudzi 

muzeja kolēģi, mākslinieku – izstādes 

iekārtotāju Ģirtu Boronovski ieskaitot, kā arī 

sadarbības partneri: Rīgas Mākslas un mediju 

tehnikums, kura pasniedzēji un audzēkņi 

izgatavoja 19. gs. priekšmetu atdarinājumus un 

1896. gada izstādes maketu; un Tautas tērpu 

centrs “Senā klēts”, kurā tapa etnogrāfisko tērpu 

atdarinājumi – tos rotaļājoties varēs izmantot 

izstādes apmeklētāju jaunā paaudze.  

Izstādes atklāšanā piedalījās arī suitu sievu un 

vīru ansamblis no Alsungas, rekonstruējot vienu 

no 1896. gada izstādes laikā uzvestajiem 

muzikālajiem uzvedumiem “Suitu kāzas”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Attēlos: (augšā pa kreisi) priekšplānā LNVM Etnogrāfijas nodaļas vadītāja un izstādes kuratore Sanita Stinkule, 

pa labi kultūras ministres padomniece Selga Laizāne; (augšā pa labi) priekšplānā LNVM direktors Arnis Radiņš, 
pa kreisi izstādes kuratori Sanita Stinkule un Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures nodaļas vadītājs Toms 

Ķikuts; (vidū) izstādes atklāšanā; (lejā pa kreisi un pa labi) suitu sievas un vīri uzvedumā “Suitu kāzas”. 
Fotografēja Roberts Kaniņš, Ieva Ozola,  LNVM, “Neputns”. 
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Grāmatas “1896. Latviešu etnogrāfiskā izstāde” atvēršana 
Sadarbībā ar Lsadarbībā ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju apgāds “Neputns” izdevis grāmatu 

“1896. Latviešu etnogrāfiskā izstāde” latviešu un angļu valodā. Tāpat kā izstāde un konference, 

grāmata ir veltījums pirms 120 gadiem notikušajai Latviešu etnogrāfiskajai izstādei. To atvēra 26. 

oktobrī, klātesot apgāda vadītājai Laimai Slavai un mecenātam Jānim Zūzānam, māksliniecei Antai 

P
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Attēlos: (kreisajā pusē) no kreisās Etnogrāfijas nodaļas vadītāja Sanita Stinkule, apgāda “Neputns vadītāja 

Laima Slava, mecenāts Jānis Zūzāns un Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures nodaļas vadītājs Toms 

Ķikuts; (labajā pusē) Laima Slava izdevuma “1896. Latviešu etnogrāfiskā izstāde” atklāšanā LNVM.  

Foto: apgāds “Neputns”.  

 

Cimdu izstādes atklāšana 
25. oktobra pēcpusdienā LNVM mazajā izstāžu zālē, 

sveicot izstādes autori muzeja Etnogrāfijas nodaļas 

galveno krājuma glabātāju Initu Heinolu, atklāja 

ceļojošo izstādi “Kūlainis, pērstainis, delnainis…”.  

  

Attēlā: 

pirmā no 

kreisās 

etnogrāfe 

Inita 

Heinola. 

Fotogra- 

fēja  

Ieva 

Ozola, 

LNVM.  

 

Sadarbība ar sabiedriskajiem un komercmedijiem  
Saistībā ar muzeja iecerētajām izstādēm un izdevumiem, kuru tapšanu iedvesmoja vērienīgā 1896. 

gada Latviešu etnogrāfiskā izstāde, ieinteresētību un atsaucību izrādīja trīs Latvijas televīzijas 

kanāli, Latvijas Radio, ziņu aģentūras, interneta portāli, laikraksti un žurnāli. Īpaša pateicība 

Latvijas Radio 1 raidījumam “Kultūras rondo” un sabiedrisko mediju portālam lsm.lv – laikaposmā 

no 24. līdz 28. oktobrim radio ik dienu skanēja izstādes reklāma un jauns sižets par pašu izstādi, ko 

noslēdza tiešraide no izstādes (visus ierakstus var noklausīties lsm.lv arhīvā). Turpat pieejams arī 

bagātīgs vizuālo materiālu klāsts par 1896. gada izstādi no LNVM krājuma.   

http://www.lsm.lv/lv/temas/versija-latviesi/ 

 

 

http://www.lsm.lv/lv/temas/versija-latviesi/


                                         www.lnvm.lv | LNVM ziņnesis | 2016. gada novembris 18 

Pieredzes brauciens uz Varšavas muzejiem 
No 12. līdz 14. oktobrim, pateicoties Okupācijas muzeja 

piedāvājumam, četriem LNVM speciālistiem, kuri izstrādās 

LNVM jauno ekspozīciju Rīgas pilī, bija iespēja apmeklēt 

Varšavas lielākos 

un jaunākos 

muzejus. Nolūkā 

iepazīt to  

ekspozīcijas un 

izstādes LNVM 

direktora vietniece 

zinātniskajā darbā 

Irina Zeibārte, 

Muzejpedagoģijas 

un izstāžu departamenta vadītāja Astrīda Burbicka, 

Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures nodaļas 

vadītājs Toms Ķikuts un mākslinieks Ģirts Boronovskis apmeklēja Varšavas sacelšanās muzeju 

(Muzeum Powstania Warszawskiego), Polijas ebreju muzeju (Muzeum Historii Żydów Polskich), 

Šopēna muzeju (Muzeum Fryderika Chopina w  Warszawe), Karaļa pils muzeju (Zamek Królewski 

w Warszawie Muzeum), Katiņas muzeju (Muzeum Katyńskie), Etnogrāfijas muzeju (Państwowe 

Muzeum Etnograficzne), kā arī Kopernika zinātņu centru (Centrum Nauki Kopernik). Divos 

pirmajos darbinieki pastāstīja par ekspozīciju koncepcijām un to iekārtošanu, par darbu ar 

apmeklētājiem, kā arī novadīja ekskursijas muzeju ekspozīcijās. Fotografēja Irina Zeibārte, LNVM.  

 

Divas nodarbības ģimenēm ar bērniem 
8. oktobrī muzejā notika nodarbība ģimenēm ar bērniem “Senā skola” LNVM muzejpedagoģes 

Santas Cerbules vadībā. Mazie apmeklētāji varēja uzzināt, kādas bija skolas Latvijas laukos 19. gs., 

apskatīt interesantus vēsturiskus priekšmetus no muzeja krājuma. Savukārt 30. oktobrī muzejā 

notika nodarbība "Ceļojums kopā ar Čipu un Capu" – bērni kopā ar mammām muzeja gides Ilzes 

Miķelsones vadībā iepazinās ar muzeja pamatekspozīciju un pildīja uzdevumus grāmatiņā 

"Iepazīsties ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju! Ceļvedis Latvijas vēsturē no vissenākajiem 

laikiem līdz mūsdienām". Stāstījums mijās ar dažādu priekšmetu atdarinājumu demonstrējumu. 

Noslēgumā bērni ar vecākiem apmeklēja nesen atvērto izstādi "Versija - latvieši: 1896. gada 

Latviešu etnogrāfiskā izstāde". 

Muzeja arheologs starptautiskā kolokvijā  
21.-22. oktobrī ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu 

LNVM Arheoloģijas departamenta galvenais glabātājs 

Dr. hist. Artūrs Tomsons piedalījās Polijas Zinātņu 

akadēmijas rīkotajā prof. A.Nadoļska vārdā nosauktajā 

XIII starptautiskajā senā bruņojuma pētnieku kolokvijā 

“Pierobeža ugunī. Karš, uguns un robežas viduslaikos 

un agrajos jaunajos laikos” Lodzā. Lasījumos piedalījās 

senā bruņojuma pētnieki no Lielbritānijas, Krievijas 

Federācijas, Bulgārijas, Polijas un Latvijas. 

Lasījumos aplūkoto tēmu loks skāra plašu hronoloģisko 

ietvaru – sākot no antīkā mantojuma analīzes 

Rietumkrievijas stepju zonā, līdz pat vēlo viduslaiku un agro jauno laiku lauka artilērijas attīstības 

problemātikai. A.Tomsons savā priekšlasījumā aplūkoja Latvijas teritorijā arheoloģiskajos 

izrakumos atrastās liecības par seno aizsardzības bruņojumu – vairogiem, bruņucepurēm, 

bruņukrekliem, plāksnīšu un plākšņu bruņām, kā arī reti sastopamajām liecībām par vēlo viduslaiku 

zirgu bruņām Latvijas teritorijā. Uzstāšanās izraisīja klātesošo dalībnieki dzīvu interesi un tika 

saņemts uzaicinājums priekšlasījumu publicēt vienā no vadošajiem šīs nozares žurnāliem – “Acta 

Militaria Mediaevalia”. Radošā brauciena laikā tika apmeklēti arī 5 Varšavas un Lodzas muzeji, 

iepazīstoties ar to ekspozīciju veidošanā uzmantotajiem paņēmieniem un tehniskajiem 

risinājumiem. Attēlā: kolokvija dalībnieki Lodzā. 

https://www.zamek-krolewski.pl/
https://www.zamek-krolewski.pl/
http://www.warsawtour.pl/zabytki-i-inne-atrakcje/centrum-nauki-kopernik-160237.html
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Muzeju apmeklē Roņu salas iedzīvotāju pēcteči 
13. oktobrī Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā viesojās Igaunijas zviedru kultūras biedrības 

pārstāvji no Zviedrijas. Vispirms tie LNVM Muzejpedagoģijas un izstāžu departamenta vadītājas 

vietnieces Ilzes Miķelsones vadībā 

iepazinās ar izstādi "Vikingu un 

zviedru laiki Latvijā".  

Tomēr galvenokārt viesus 

interesēja piecas kokskulptūras, 

kuras reiz atradušās kādā Roņu 

salas baznīcā un no kurām trīs 

eksponētas muzeja pastāvīgajā 

izstādē "Sakrālā māksla", bet 

divas citas muzeja direktora 

vietniece krājuma darbā Anita 

Meinarte speciāli šai grupai bija 

atlasījusi krājumā. 

Apmeklētāju priekšteči reiz 

dzīvojuši Roņu salā. 14. gs. sala 

ietilpa Kurzemes bīskapijā. No 

1341. gada salinieki savus īpašumus apsaimniekoja saskaņā ar Zviedrijā pastāvošajiem likumiem, jo 

lielākā daļa salas iedzīvotāju bija ieceļotāji no Zviedrijas. Šī perioda liecinieces ir trīs agrās gotikas 

kokskulpūras, kas veidotas ap 

1320. gadu un ir senākās 

kokskulptūras Austrumbaltijas 

reģionā – “Tronī sēdošā Madonna 

ar bērnu”, “Sv. Anna” un 

“Bīskaps”. Muzeja krājumā 

glabājas vēl divas kokskulptūras 

no kādas Roņu salas baznīcas 

interjera – Sv. Olafa un nezināma 

svētā skulptūra, kuras datējamas 

ar 1490. gadu un pārstāv vēlās 

gotikas tā saucamo mīksto stilu. 

Apmeklētāji bija ļoti gandarīti, ka 

paši savām acīm varēja apskatīt 

vēsturiskās liecības, kuras reiz 

atradušās viņu senču baznīcās. 

Atvadoties Igaunijas zviedru kultūras biedrības pārstāvis uzdāvināja muzejam interesantu izdevumu 

– Tērbatas universitātes 1940.-1943. g. gadagrāmatu zviedru valodā, kurā lasāms Stena Karlinga 

(Sten Karling) raksts par jau 

pieminētajām Roņu salas piecām 

kokskulptūrām. 1892. gadā tās 

tika nodotas Rīgas Doma 

muzejam, bet 1936. gadā nonāca 

Valsts Vēsturiskajā muzejā (tag. 

Latvijas Nacionālajā vēstures 

muzejā). Roņu salas iedzīvotāju 

pēctečus uz muzeju atveda un 

tulkojumu zviedru valodā 

nodrošināja Latvijas Universitātes 

Humanitāro zinātņu fakultātes 

Skandināvistikas katedras 

vadītājs, asoc. profesors Ivars 

Orehovs. Fotografēja Ieva Ozola, 

LNVM.  
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Sarīkojums Tautas frontes muzejā  
7. oktobrī LNVM nodaļā “Tautas frontes 

muzejs” norisinājās plaši apmeklēts pasākums "Neparasti 

jaunieguvumi", kas sakarā ar LTF 28. dibināšanas 

gadadienu tika organizēts sadarbībā ar Latvijas Republikas 

Saeimu. Tajā piedalījās Latvijas Republikas Saeimas 

ģenerālsekretāre Kārina Pētersone (attēlā pa lejā pa labi), 

māksliniece 

Džemma Skulme 

(attēlā pa kreisi), 

izdevniecības 

“Ābele” vadītājs 

Miervaldis 

Mozers, “Latvijas pasta” vērtszīmju un filatēlijas 

departamenta direktors Edmunds Bebrišs, kādreizējais 

laikraksta 

“Padomju 

Jaunatne” galvenais redaktors un barikopedija.lv 

izveidotājs žurnālists Andrejs Cīrulis (attēlā lejā centrā), 

sabiedrības pārstāvji un vēsturnieki. Sarīkojumu vadīja 

Latvijas Tautas frontes pirmais priekšsēdētājs Dainis Īvāns 

(attēlos pa labi). Tika runāts par Atmodas laikā 

iedibinātajiem un mūsdienu Latvijai aktuālajiem 

tautvaldības principiem, ko apliecina gan tautas parakstu 

oriģināli pret 

1988. gada PSRS 

Konstitūcijas 

projektu, gan antikvārs retums – PSRS prezidentam  

M. Gorbačovam no Latvijas sūtīto telegrammu 

faksimilizdevums, gan AP Preses centra 1991. gada 

augusta informatīvo ziņojumu apkopojums grāmatā 

„Augusta hronika”, kas tika uzdāvināts LNVM 

direktoram Arnim Radiņam (attēlā lejā pa kreisi).   
Fotogrāfs Kārlis Kalseris, LNVM.  

 

Tikšanās ar Daini Īvānu 
11. oktobrī UNESCO nedēļas ietvaros Tautas frontes muzejā ar bijušo Latvijas Tautas frontes 

priekšsēdētāju, tagadējo Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pētnieka asistentu Daini Īvānu tikās 

Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledžas 1. kursa studenti. Jaunieši noklausījās arī stāstījumu 

par UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā iekļauto nomināciju „Baltijas 

ceļš – cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības”, par “Baltijas ceļa” ideju, tā 

organizāciju un norisi.  

 

Jaunums Tautas frontes muzeja ekspozīcijā 
Tautas frontes muzeja ekspozīcija papildināta ar unikālu 

vēstures liecību no LNVM krājuma  – sarkanbaltsarkano 

karogu, ko 1988. gada 14. jūnijā – 1941. gada deportāciju 

upuru piemiņas dienā – cilvēktiesību aizstāvības grupa 

"Helsinki – 86" pirmo reizi Latvijas pēckara vēsturē nesa 

cauri Rīgai uz Brāļu kapiem. Karoga nešana tika uzticēta 

toreizējās Latvijas Valsts universitātes Vēstures un 

filozofijas fakultātes studentam Konstantīnam Pupuram. 

Nākamajā dienā uz karoga parakstījās gājiena organizētāji 

– Konstantīns Pupurs, Anta Bergmane, Miervaldis Krims, Roberts Klimovičs un Jānis Alberts 

Mucenieks. Foto: LNVM. 

https://www.facebook.com/konstantins.pupurs
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UNESCO nedēļā cildina Pieminekļu valdes mantojumu 
Atzīmējot Latvijas uzņemšanu Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijā 

(UNESCO), šogad no 10. līdz 16. oktobrim Latvijā jau sesto reizi noritēja UNESCO nedēļa. 

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs to atzīmēja ar plašu lekciju un izglītojošu nodarbību 

piedāvājumu gan skolu 

un tehnikumu 

jauniešiem, gan 

pieaugušajiem.  

Godā tika celta UNESCO 

programmas “Pasaules 

atmiņa” Latvijas 

nacionālajā reģistrā 

iekļautā LNVM 

nominācija “Tradicionālo 

prasmju un dzīvesveida 

dokumentēšana 

Pieminekļu valdes 

1924.–1931. gada ekspedīciju fotonegatīvos.” Dažādu vecuma un paaudžu klausītāji ar 

ieinteresētību klausījās LNVM Vēstures departamenta galvenās krājuma glabātājas Gunitas 

Baumanes stāstījumā par fotogrāfijām, kurās atspoguļotas 

tradicionālās prasmes un 

dzīvesveids Latvijas 

lauku reģionos 20. gs. 

20.-30. gados. Varēja 

iegūt plašu informāciju 

par fotogrāfijas vēsturi, 

uzzināt par Pieminekļu 

valdi un tās darbības 

pamatvirzieniem 20. gs. 

20.–30. gados. Savukārt jaunāko klašu skolēni ar lielu 

aizrautību ņēma dalību Muzejpedagoģijas un izstāžu departamenta muzejpedagoģes Ievas Ozolas 

(augšējā attēlā) vadītajā izglītojošajā nodarbībā “Kā dzīvoja pirms 100 gadiem: fotogrāfijas stāsta”. 

Šī programma skolām piedāvāja pirmo reizi. To kopš pavasara kopīgi izstrādāja Gunita Baumane 

un Ieva Ozola, kurām neatsveramu palīdzību sniedza 

Etnogrāfijas nodaļas speciāliste Una Dževečka, kolēģes 

muzejpedagoģes un muzeja fotomākslinieks Roberts Kaniņš.  

Mazie interesenti ielūkojās foto vēstures pirmsākumos, un, 

liekot puzli, izzināja vecvārdus, iepazina senus priekšmetus 

muzeja ekspozīcijā, iejutās gandrīz pirms 100 gadiem laukos 

dzīvojošu ļaužu ikdienas gaitās lauku sētā, pļavā, druvā un 

liedagā.  

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs šo 

jauno programmu un lekciju ciklu saviem 

apmeklētājiem UNESCO nedēļā dāvināja 

par ieejas biļetes cenu, proti – nebija 

jāmaksā par gida vai nodarbības vadītāja 

pakalpojumiem. Norises muzejā pulcēja 

aptuveni 60 interesentu. UNESCO 

mantojuma godināšana turpināsies jaunajā 

muzejpedagoģiskajā programmā un 

turpmākos lekciju un pasākumu ciklos. 
Attēlos: UNESCO nedēļas nodarbībās LNVM. 

Foto: LNVM.  
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piedāvājumi 

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

šādas ceļojošās izstādes:  

1. “Latvija: Tauta. Zeme. Valsts”; 

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

3. “Patiesība par Lielvārdes jostu?”;  

4. “Rīgas naudai - 800”; 

5. “Mēs, tauta”; 

6. “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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