DECEMBRIS

“Tautiešami apsolīju raibus cimdus vakarāi…”
Līdz nākamā gada 30. martam
Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā
Brīvības bulvārī 32, Rīgā, apskatāma
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. un atspoguļo vilnas
apstrādes procesu līdz pat gala rezultātam – adīta cimda tapšanai. 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 tiek mainīta, jo kolekcijas
senāko cimdu ilgstoša eksponēšana gaismā nav pieļaujama.
Izveidoti arī cimdu kalendāri 2017. un 2018. gadam, kas iegādājami muzejā.
3. decembrī plkst. 12.00 ikviens interesents, atnākot uz muzeju Brīvības bulvārī 32, Rīgā, var
izstādi iepazīt tās veidotājas, LNVM Etnogrāfijas nodaļas galvenās krājuma glabātājas Initas
Heinolas vadībā, un, paņemot līdzi savu adīkli, uzzināt arī praktiskus padomus, kas noderēs
cimdu adīšanā.
Attēlā: (no kreisās) pirkstaiņu fragments. Rēzeknes apriņka Atašienes pagasts, Zalānu sādža, B. Zalāna
māja. 18. gs.–19. gs. 1. puse; pirkstaiņu fragments. Ludzas apriņķa Nautrēnu pagasts, 18. gs.–19. gs.
1. puse. Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.
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kalendārs | 2016. gada decembris
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”
laiks: līdz 2017. gada 30. martam
izstāde “Kūlainis, pērstainis, delnainis…”
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”

Izmaiņas darba laikā un bezmaksas apmeklējums
17. decembrī no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00 bez maksas apmeklējamas LNVM pamatekspozīcijas un
izstāžu zāles Brīvības bulvārī 32, Rīgā.
Gada nogalē LNVM un tā nodaļās darba laikā šādas izmaiņas: 23. decembrī muzejs atvērts līdz plkst. 16.00;
24., 25. un 26. decembrī slēgts; 30. decembrī atvērts līdz plkst. 16.00, 31. decembrī un 1. janvārī slēgts.
LNVM nodaļas Tautas frontes muzejs apmeklējums Vecpilsētas ielā 13/15, Rīgā, ir bez maksas.
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LNVM izstādes ārpus muzeja
izstāde “Mirdzi kā zvaigzne”
vieta: Latvijas Republikas Saeimas bibliotēka | laiks: līdz 2017. gada 28. aprīlim
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.

LNVM ceļojošās izstādes
izstāde “Latvija Neatkarības kara laikā. 1918.–1921.”
vieta: Rīgas Ķengaraga vidusskola | laiks: 28. novembris–2. decembris
izstāde “Mēs, tauta”
vieta: Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola | laiks: 5.– 9. decembris

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.

Pasākums

Sarīkojums Tautas frontes muzejā “Sirdsdaugava”
vieta: LNVM nodaļa Tautas frontes muzejs Vecpilsētas ielā 13/15, Rīgā,
datums un laiks: 1. decembris, plkst. 15.00
Apritējuši 30 gadi, kopš 1986. gada 17. oktobrī laikrakstā
“Literatūra un Māksla” tika publicēts Daiņa Īvāna un Artūra
Snipa leģendārais raksts “Par Daugavas likteni domājot”, kurā
autori iestājās pret Daugavpils HES celtniecību. Publikācijai,
kura apliecināja, ka Daugava latviešiem nozīmē ko dziļi
simbolisku un neaizskaramu, bija sprādziena efekts. Pēc raksta
publicēšanas Latvijā sākās vērienīgi sabiedrības protesti un
parakstu vākšana pret šo PSRS mēroga projektu, kas tika iecerēts
okupācijas varas kabinetos Maskavā.
Tā paša gada 21. novembrī laikraksts “Literatūra un Māksla”
publicēja pirmo saņemto vēstuļu apskatu “Domu Daugava.
Sirdsdaugava” – redakcija viena mēneša laikā bija saņēmusi
186 vēstules ar 6213 parakstiem pret Daugavpils HES
būvniecību. Sabiedrības paustās pretestības rezultātā PSRS
Ministru padome 1987. gada 5. novembrī izdeva lēmumu par
Daugavpils hidroelektrostacijas celtniecības pārtraukšanu –
totalitārās Padomju Savienības vēsturē tas bija unikāls tautas
gribas panākums un kļuva iespējams tikai tāpēc, ka jau bija
sākusies Gorbačova ēra un “pārkārtošanās” procesi.
LNVM nodaļa “Tautas frontes muzejs” aicina uz sarunu cikla
“Trešā atmoda. 1987. gads. Kā tas sākās?” ievadsarīkojumu “Tautas Parlamentārisma pirmā uzvara.
Sirdsdaugava”. Tajā lūgti piedalīties akadēmiķis Jānis Stradiņš, politiķis Jānis Škapars, māksliniece
Džemma Skulme, akadēmiķis Arvīds Barševskis, rakstniece Māra Svīre, LNVM direktors Arnis
Radiņš un citi pirms 30 gadiem Augšdaugavas glābšanas kampaņā un norisēs iesaistītie. Pasākuma
laikā rādīs unikālus foto un kino dokumentus, kā arī prezentēs Daugavas aizstāvības trīsdesmitgadei
veltītu Latvijas Pasta izdotu pastmarku.
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Pasākums

Ekskursija cimdu izstādē
vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS Brīvības bulvārī 32, Rīgā,
datums un laiks: 3. decembris, plkst. 12.00
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs reizi mēnesī piedāvā
tikšanos ar muzeja speciālistiem. Mūžizglītības cikla
“Sestdienas tikšanās muzejā” ietvaros muzejs aicina
interesentus uz cimdu izstādes “Kūlainis, pērstainis,
delnainis…” apskati LNVM etnogrāfes Initas Heinolas
vadībā. Noslēgumā tiks demonstrēta īpaši siltu dūraiņu
darināšanas tehnika, tādēļ adītgribētāji lūgti ņemt līdzi
adāmadatas un dziju kamoliņus.
Ieejas maksa – muzeja apmeklējuma biļete.
Attēlā: LNVM cimdu izstādes stends. Foto: LNVM.

Pasākums

Nodarbība bērniem “Mazās Māras stāsts”
vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS Brīvības bulvārī 32, Rīgā,
datums un laiks: 10. decembris, plkst. 12.00
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs aicina uz
cikla “Muzejs ģimenei” 2016. gada pēdējo
nodarbību muzejpedagoģes Santas Cerbules
vadībā.
Ziemassvētku vakarā, kad ģimenes pulcējas
pie izrotātās eglītes un ver vaļā dāvanu maisu,
bērni starojošām acīm parasti deklamē
dzejolīšus vai pantiņus.
Muzeja nodarbībā bērni varēs iemācīties
dzejoli ar stāstu – Jāņa Jaunsudrabiņa dzejolī
“Mazā Māra” vēstīts par kādas mazas
meitenes piedzīvojumu ziemas dienā Rīgā. Tā varēs uzsākt ceļojumu laikā un nonākt pagājušā
gadsimta 20. un 30. gadu Latvijā.
Kā ik gadu nodarbības dalībnieki kopīgiem spēkiem izrotās muzeja eglīti un varēs izgatavot savu
Ziemassvētku apsveikumu.
Par ģimeni šo nodarbību kontekstā muzejs uzskata pirmsskolas un jaunāko klašu bērnus, kurus
pavada pieaugušie (vecāki, radinieki, draugi). Maksa par līdzdalību pasākumā – ģimenes biļete
4 EUR neatkarīgi no ģimenes locekļu skaita. Latvijas Nacionālais vēstures muzejs reizi mēnesī rīko
nodarbības ģimenēm ar bērniem ciklā „Muzejs ģimenei”, aicinot laiku pavadīt kultūrvēsturiskā vidē
un izzinot kultūras vērtības. Ģimenes dienas pasākumus muzejs turpinās rīkot arī 2017. gadā, pirmā
nodarbība – 7. janvārī. Attēlā: Jāņa Jaunsudrabiņa zīmējums.

Pasākums

Koncerts “Runā vijolītes”
vieta: LNVM nodaļa “Dauderi”, Zāģeru iela 7, Rīgā,
datums un laiks: 10. decembris, plkst. 11.00
Kas radās pirmā – vijole vai alta vijole? Kā no vienkāršo ļaužu
danču mūzikas instrumenta vijole pārtapa par instrumentu
karalieni? Kas īsti ir visnoslēpumainākā instrumenta detaļa –
vijoles dvēselīte? Koncertā “Dauderos” piedalīsies vijoles un
alta spēles studijas “Vijolīte” audzēkņi, vijolniece Paulīna
Bārtula (Em. Dārziņa mūzikas skola), vijolniece un altiste
Karlīna Īvāne un pianiste Jana Bārtula. Ieeja bez maksas.
Foto: studija “Vijolīte”.
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Pasākums

Tautas frontes muzejā Haralda Sīmaņa koncerts
vieta: LNVM nodaļa Tautas frontes muzejs Vecpilsētas ielā 13/15, Rīgā,
datums un laiks: 15. decembris, plkst. 16.00
Ar Trešās Atmodas un Ziemassvētku melodijām koncertā
“Dziesmas, kas iedvesmo” Haralda Sīmaņa izpildījumā Tautas
frontes muzejs iezīmēs gadumijas tuvošanos.
Dziesminieks Sīmanis nāk no Cēsu puses un popularitāti guva
20. gs. 80. gados, kad viņa savdabīgais talants un balss varēja
izpausties vispilnīgāk, kad tā uzmundrināja un iedrošināja
līdzcilvēkus nostāties pret tālaika oficiālo varu. Foto: apollo.lv

aktualitātes 2016. gada decembris
Veltījums 1896. gada Latviešu etnogrāfiskajai izstādei
Kopš 27. oktobra Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā Brīvības bulvārī 32, Rīgā, skatāma izstāde
“Versija: latvieši. 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā izstāde”, kas veltīta pirms 120 gadiem Rīgā
notikušajai izstādei. Tolaik tā atspoguļoja plašu latviešu kultūrvēsturiskās dzīves panorāmu.
Mūsdienu “izstāde par izstādi” iepazīstina un atgādina par Latviešu etnogrāfiskās izstādes neparasto
vērienu un tās galvenajiem satura akcentiem,
apliecina 19. gs. beigu latviešu sabiedrības
sasniegumus, nacionālās kultūras tapšanu, biedrību
rosību, saimnieciskās pārmaiņas.
Līdzās bagātīgam izstādīto priekšmetu klāstam, kas
savulaik ticis eksponēts 1896. gada izstādē un
saglabāts LNVM krājumā, atkal redzams arī
mūsdienu izstādes apmeklētājam, pieejams arī
mūsdienīgs interaktīvais saturs, kas turklāt savienots
ar sociālajiem tīkliem.
Kā mazie, tā pieaugušie aicināti iejusties 19. gs.
beigu latvieša “ādā”, apvelkot tautastērpa brunčus vai
mēteli, izmēģinot, kā piestāv vainags vai ziemas
mice, apsēžoties pēc seno meistaru parauga darinātā
krēslā, pašūpojoties koka zirdziņā vai izpētot drēbju skapi. Mēbeļu atdarinājumi tapuši Rīgas
Mākslas un mediju tehnikumā, apģērbs un vainagi – Tautas tērpu centrā “Senā klēts”.
2017. gadā katra mēneša pēdējā svētdienā muzejs šajā izstādē piedāvās nodarbību ģimenēm ar
bērniem.

Grāmata “1896. Latviešu etnogrāfiskā izstāde”
Apgāds “Neputns” sadarbībā ar LNVM izdevis grāmatu “1896. Latviešu
etnogrāfiskā izstāde” latviešu un angļu valodā.
Tā veltīta 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”.
Izdevums iegādājams LNVM veikalā Brīvības bulvārī 32, Rīgā,
apgāda “Neputns” veikalā Tērbatas ielā 49, Rīgā, un citos Latvijas
grāmatveikalos.
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Jauns pasākumu cikls ģimenēm ar bērniem
2017. gadā katra mēneša pēdējā svētdienā
plkst. 12.00 ģimenes ar bērniem aicinātas uz
muzeju līdzdarboties izstādē “Versija –
latvieši: 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā
izstāde”. Nodarbībās būs iespēja uzzināt, kā
latvieši dzīvoja pirms 120 gadiem. Varēs
minēt mīklas un klausīties latviešu tautas
pasakas un citas senču garamantas, izmēģināt
dažādus rokdarbus, mācīties lasīt vecajā drukā,
izmēģināt seno darbarīku atdarinājumus un
uzlaikot tērpu atdarinājumus. Foto: LNVM.

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 pa gadiem tie atainoti, ievērojot
kultūrvēsturisko dalījumu Daugavas labā
un kreisā krasta kultūras apgabalos.
Kalendāri iegādājami muzeja veikalā
Brīvības bulvārī 32, Rīgā. Mazā formāta kalendārs 2017. gadam jau izpirkts.

Cimdu izstādi ik mēnesi papildina ar unikāliem eksponātiem
No 29. novembra līdz 18. decembrim LNVM izstādē “Kūlainis, pērstainis, delnainis…” vitrīnās tiks
eksponēti cimdi no Daugavas kreisā krasta. Dūraiņi un pirkstaiņi
ir no Austrumzemgales, Bauskas apriņķa Vecmuižas
(Vecumnieku) pagasta un Bauskas
apkārtnes, kas datēti ar 18. gs.
Savukārt ieskatu 19. gs. pirmajā
pusē un gadsimta vidū Augšzemē
adītajos cimdos sniedz dūraiņi un
pirkstaiņi no Jēkabpils apriņķa
Slates pagasta un Ilūkstes apriņķa
Aknīstes un Prodes pagastiem.
No 20. decembra līdz 22. janvārim izstādē vitrīnās tiks eksponēti
Kurzemes cimdi. To vidū rakstainie dūraiņi no Aizputes apriņķa
Alsungas pagasta un baltie pirkstaiņi ar greznajiem rakstainajiem vaļņiem no Kuldīgas apriņķa, kas
datēti ar 19. gs. pirmo pusi.
Reizi mēnesī ekspozīcija vitrīnās tiek mainīta, jo kolekcijas
senākos cimdus nedrīkst ilgstoši turēt gaismā.
Attēlos: (kreisajā pusē augšā) dūraiņi, Bauskas apkārtne. 18. gs.;
(lejā) pirkstaiņi, Ilūkstes apriņķa Prodes pagasta Ķesteru mājas.
19. gs. 1. puse; (labajā pusē augšā) pirkstaiņi, Kuldīgas apriņķis.
19. gs. 1. puse. LNVM krājums. Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.
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Turpinās pieteikšanās studentu un jauno pētnieku zinātnisko darbu konkursam
“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”. Darbus
konkursam var iesniegt līdz nākamā gada
31. martam.
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 Foto: Olga Miheloviča, LNVM.

“Dauderos” notiek remontdarbi
LNVM nodaļā “Dauderi” daļa ekspozīcijas pašlaik slēgta remontdarbu
dēļ, tomēr latviešu kultūras mecenāta un kolekcionāra Gaida Graudiņa
vērtīgākā un skaistākā kolekcijas daļa – saktas, apbalvojumi un medaļas
– apmeklētājiem pieejama muzeja pirmajā stāvā.
“Dauderu” nama otrā stāva divās izstāžu zālēs drīzumā tiks pabeigti
grīdas remontdarbi. Šajās zālēs paredzēts iekārtot vēl neeksponēto
latviešu kultūras mecenāta un kolekcionāra Gaida Graudiņa kolekcijas
daļu, tai skaitā jaunieguvumus.
Foto: Olga Miheloviča, LNVM.

jaunieguvumi
Tautas frontes muzejs saņēmis rokoperas ierakstu
Grāmatu izdevējs Artis Ērglis LNVM nodaļai Tautas frontes
muzejs uzdāvinājis skaņu plašu komplektu ar Atmodas laika
rokoperas “Lāčplēsis” ierakstu trīs daļās, kas izdota 1990. gadā
skaņuplašu fabrikā “Melodija”.
Ieraksts tapis 1988. gada augustā Rīgas sporta manēžā, papildināts
ar ierakstiem, kas tajā pašā un 1989. gadā veikti Rīgas skaņu
ierakstu studijā.
1988. gada 25. jūnijā Burtnieku brīvdabas estrādē tika izrādīts
rokoperas “Lāčplēsis” koncertuzvedums, kuru apmeklēja 4000
skatītāju. Rokoperai bija ļoti lieli panākumi, ko apliecina arī skaņu
ierakstu izdošana drīz pēc pirmizrādes.
Attēlā: skaņuplates vāks. LNVM krājums.
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hronika
Lāčplēša diena muzejā
11. novembrī Latvijas Nacionālais vēstures muzejs jau
tradicionāli uz vienu dienu izstādīja vienīgo Latvijā
zināmo Lāčplēša Kara ordeņa pilnu komplektu, kas
savulaik piešķirts ģenerālim Jānim Balodim (1881–
1965). Kā ik gadu, muzeja pamatekspozīciju un
izstādes šajā dienā ikviens interesents varēja apskatīt
par brīvu. No desmitiem rītā līdz astoņiem vakarā
muzeju apmeklēja 349 individuālie apmeklētāji un 1083
apmeklētāji grupās. No 47 grupām, kas Lāčplēša dienā
atnāca uz muzeju, visvairāk interesentu –
17 grupas – vēlējās apskatīt izstādi “Lāčplēša Kara ordenis”. Daļa to iepazina Numismātikas
nodaļas darbinieku vadībā, daļa – patstāvīgi aplūkojot izcilo relikviju.
Muzejpedagoģijas un izstāžu departamenta darbinieces (attēlā lejā pa kreisi no kreisās) Ieva Ozola,
Astrīda Burbicka, Ilze Miķelsone un Santa Cerbule novadīja deviņas nodarbības “Mana Latvija” un
sešas ekskursijas ekspozīcijas daļā “Latvijas Republika. 1918.–1940. gads”. Izstādē “Versija –
latvieši: 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā izstāde” Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku nodaļas
vadītājs Dr.hist. Toms Ķikuts novadīja četras ekskursijas. 11 grupas šajā dienā apskatīja muzeja
pamatekspozīciju. Visvairāk grupu šajā dienā bija no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas, Nacionālās
Mākslu vidusskolas, Rīgas 85. vidusskolas, Rīgas 37. vidusskolas un Rīgas 6. vidusskolas.
Īpaši izceļams ir Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums – kopumā 88 šīs mācību iestādes
audzēkņi Lāčplēša dienā ne tikai apmeklēja muzeju, bet pildīja arī skolotājas Mārītes Zintas
Višņevskas sagatavotās darba lapas. LNVM apmeklēja ne tikai Rīgas skolu, bet arī Jēkabpils
sākumskolas, Liepājas Valsts tehnikuma un Inešu pamatskolas audzēkņi. Jau vairākus gadus
muzeju šajā dienā apmeklēja pieaugušie no dienas aprūpes centra “Cerību māja”. Tāpat Brīvības
bulvārī 32 viesojās Augstākās tiesas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darbinieki.

Foto:
LNVM.
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18. novembrī stāsta par valsts tapšanu un izveidi
Latvijas Republikas proklamēšanas dienā
18. novembrī LNVM bija atvērts no plkst. 11.00
līdz plkst. 19.00 un to varēja apmeklēt bez
maksas. Muzejā pabija 673 apmeklētāji, no tiem
382 individuālie
apmeklētāji,
bet 200 interesenti
grupās devās muzeja
piedāvātajā bezmaksas
ekskursijā ekspozīcijas
daļā “Latvijas
Republika. 1918. –
1940. gads”
Muzejpedagoģijas un
izstāžu departamenta
vadītājas Astrīdas
Burbickas vadībā.
Kamēr pieaugušie
aplūkoja ekspozīciju,
muzeja Konferenču zālē
nodarbību bērniem
“Mana Latvija” vadīja Muzejpedagoģijas un
izstāžu departamenta vadītājas vietniece Ilze
Miķelsone. Nodarbības bērniem apmeklēja 91
dalībnieks. Savukārt izstādē “Versija – latvieši: 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā izstāde” bērni
varēja līdzdarboties muzejpedagoģes Ievas Ozolas vadībā. Lielu prieku mazajiem sagādāja gan
dzijas tīšana ar tītavām, gan iespēja izmēģināt vērpjamo ratiņu, kā arī graudu beršana piestā.

+

Attēlos: (augšā) grupas un individuālie apmeklētāji; pa labi – bērnu zīmējumi; lejā (pa kreisi) LNVM veikala
darbiniece Signija Meška; (pa labi) muzejpedagoģe Ieva Ozola 2016. gada 18. novembrī. Foto: LNVM.

Muzeja arheoloģe Somijā
28.–30. oktobrī LNVM arheoloģe Irita Žeiere iepazīstināja ar pieredzi kuršu sieviešu 13.–14. gs.
tērpu rekonstrukciju tapšanā somu amatniecības skolā Mynämäki un Vanhalinnas muzejā netālu no
Turku. Vanhalinnā notika divu dienu starptautisks seminārs “Spirals and Bells from the Coasts of
the Baltic Sea”, kurā piedalījās arī vairāki igauņu un somu tekstilpētnieki un kas pulcēja lielu
interesentu skaitu. Viena semināra diena bija veltīta prezentācijām, otra – praktiskām darbnīcām un
sarunām. Semināra laikā bija sarīkots arī neliels amatniecības tirdziņš.
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Ģimenes dienas nodarbība “Mana Latvija”
Valsts svētku nedēļas noskaņās Latvijas
Nacionālais vēstures muzejs 12. novembrī
aicināja uz pasākumu cikla “Muzejs
ģimenei” nodarbību “Mana Latvija”, ko
vadīja muzejpedagoģe Santa Cerbule (attēlā
priekšplānā). Neraugoties uz to, ka dienu
iepriekš jau bija izmantota iespēja
piedalīties kādā no 11. novembra svētku
pasākumiem muzejā, uz nodarbību ieradās
vairākas ģimenes. Pārsteigumu sagādāja
kāds tēvs ar dēlu – regulāri muzeja
programmu ģimenēm ar bērniem apmeklētāji: mazais zēns gribējis vēlreiz redzēt Lāčplēša Kara
ordeni un noklausīties stāstu par to, kā Latviju bija jānosargā, tāpēc pierunājis tēvu atkārtoti doties
tieši šo nodarbību. Kopumā norisē piedalījās 17 mazi un lieli interesenti. No plašā izklaižu un
kultūras iespēju klāsta šo bērnu vecāki un vecvecāki bija izvēlējušies atnākt uz vēstures muzeju.
Foto: LNVM.

Tikšanās ar izstādes veidotājiem
19. novembrī mūžizglītības programmā
“Četras sestdienas muzejā” interesentiem
bija iespēja aplūkot izstādi “Versija –
latvieši: 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā
izstāde” tās veidotāju – LNVM Etnogrāfijas
nodaļas vadītājas Mg.hist. Sanitas Stinkules
un LNVM Viduslaiku, jauno un jaunāko
laiku nodaļas vadītāja Dr.hist. Toma Ķikuta
vadībā, saņemt atbildes uz jautājumiem,
izmēģināt 19. gs. beigu sadzīves lietu un
apģērbu atdarinājumus, pārbaudīt tikko
iegūtās zināšanas un savu erudīciju izstādes
interaktīvajā saturā. Attēlā: ieskats norisē.
Centrā LNVM Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku nodaļas vadītājs Toms Ķikuts. Foto: LNVM.

Noslēdzas programma bērniem “Ceļojums laikā ar Čipu un Capu”
27. novembrī LNVM notika pēdējā šīs programmas nodarbība ģimenēm
ar 5-8 gadus veciem bērniem, kurā, izmantojot grāmatu “Iepazīsties ar
Latvijas Nacionālo vēstures muzeju! Ceļvedis Latvijas vēsturē no
vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām” un mākslinieces Ditas Pences
radītos rotaļu suņuku tēlus, mazie iepazina apkārtējo pasauli vēsturiskā
griezumā. Zēni varēja izmēģināt, cik smags ir senā vairoga atdarinājums,
bet meitenes piemērīt dažādu laikmetu galvas rotas – gan arheoloģiskā, gan etnogrāfiskā vainaga
atdarinājumus. Tāpat bija iespēja paturēt rokā akmens un dzelzs cirvja atdarinājumus. Noslēgumā
ģimenes cienājās ar muzejpedagoģes Ilzes Miķelsones sarūpētām piparkūkām sunīšu formā.
2016. gadā šo muzejpedagoģisko programmu sešās
nodarbībās kopumā apmeklējuši vairāk kā 160 interesenti.
Muzejpedagoģiskā programma “Ceļojums laikā kopā ar
Čipu un Capu” saglabāta LNVM piedāvājumā skolām, un
tā ir saistoša īpaši sākumskolas klasēm. Savukārt
grāmatiņa joprojām nopērkama muzeja veikalā Brīvības
bulvārī 32, un tā ir piemērota arī individuālajiem
apmeklētājiem ar bērniem, jo padarīs muzeja
apmeklējumu aizraujošāku visai ģimenei.
Attēlos: (augšā) grāmatiņas vāks un piparkūku suņi;
pa labi – pirmā no kreisās LNVM Muzejpedagoģijas un izstāžu
departamenta vadītājas vietniece Ilze Miķelsone. Foto: LNVM.
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Turpina Grobiņas pilskalna izpēti
No 19. līdz 21. oktobrim, sadarbojoties Latvijas
Nacionālajam vēstures muzejam, Latvijas
Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātei
un Latvijas Vēstures institūtam, kā arī Baltijas
reģiona un Skandināvijas arheoloģijas centra
arheologiem, notika Grobiņas pilskalna vaļņa
arheoloģiskā izpēte – ģeoloģisko urbumu sērija
valnī.
Izpētes mērķis bija iegūt pilskalna vaļņa
šķērsgriezuma modeli, noteikt uzbēruma
struktūru, uzbūvi, iegūt informāciju par vēlāku
pārveidojumu neskartiem slāņiem, iegūt datēšanai piemērotus organisko materiālu paraugus no
dažādiem slāņiem. Šķērsām valnim rietumu – austrumu virzienā veikts 21 ģeoloģiskais urbums.
Urbumu līnija izvēlēta tā, lai ietvertu vaļņa virspusi, nogāzi un grāvi. Urbumu dziļums 2–4 m.
Pētījumu provizoriskie rezultāti ļauj secināt, ka pilskalna
valnis ticis ievērojami postīts, tas izlīdzināts uz visām pusēm,
tādējādi iegūta tā savdabīgā forma. Centrālajā daļā tika
konstatēts akmeņu krāvums, iespējams, bijis vaļņa austrumu
nogāzes stiprinājums vai uzbēruma pamats. Dažādie
noslāņojumi norāda uz vaļņa veidošanas vairākiem posmiem.
C14 analīžu rezultāti ļaus izdarīt plašākus secinājumus par
Grobiņas pilskalna apdzīvotības laiku, nocietinājumu sistēmas
izveides un pārbūvju hronoloģiju.
Foto: Ingrīda Līga Virse, LNVM.

Muzeju apmeklē biedrība “Patvērums “Drošā māja””
Projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” ietvaros biedrība “Patvērums
“Drošā māja”“ uz Latvijas Nacionālo vēstures muzeju atveda divas grupas nolūkā iepazīstināt tās ar
Latvijas vēsturi, kultūru, tradīcijas un sadzīvi.
11. novembrī ekskursija Muzejpedagoģijas un izstāžu nodaļas vadītājas Astrīdas Burbickas vadībā
notika ekspozīcijas daļā “Latvijas Republika. 1918.–1940.” – interesenti tika iepazīstināti ar 18.
novembra un Lāčplēša dienas nozīmību, tiem pastāstīja par Latvijas valsts tapšanu un pastāvēšanu.
Otrā ekskursija 22. novembrī notika izstādē “Versija – latvieši: 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā
izstāde”. Bērni varēja darboties izstādes aktīvajā zonā – vērpt, tīt, zīmēt, krāsot un spēlēties. Abu
ekskursiju organizētāji un apmeklētāji atzīmēja, ka Latvijas Nacionālais vēstures muzejs sniedz
iespēju īsi un kodolīgi iepazīt Latvijas vēsturi.

Attēlos: biedrības “Patvērums “Drošā māja”” apmeklētāji LNVM ekspozīcijā un izstādē kopā ar muzeja
speciālisti Astrīdu Burbicku (pirmā no kreisās un no labās). Foto: LNVM.

www.lnvm.lv | LNVM ziņnesis | 2016. gada decembris

11

Līdzdalība arheoloģisko tērpu kalendāra izveidē
22. novembrī Latvijas Nacionālā kultūras centra projekta “Katram
savu tautastērpu” ietvaros tika atvērts jaunais kalendārs un plānotājs
2017. gadam – abi veltīti arheoloģiskajiem tērpiem.
To izveidē vairāk kā pusgada garumā tika ieguldīts daudzu dažādu
jomu speciālistu darbs. Līdzdalīgs bija arī Latvijas Nacionālais
vēstures muzejs ar saviem eksponātiem, savukārt muzeja
arheoloģisko tekstiliju pētniece Irita Žeiere fotosesijas laikā sniedza
ekspertes padomus. Kalendāram tika
sagatavoti arī raksturīgāko arheoloģisko
tērpu apraksti, bet plānotājam – daļa attēlu
un teksti ar īsu informāciju par amatniecību, maiņu,
valkātajām rotām un to ornamentāciju u.c.
Tomēr tas nav praktisku padomu kalendārs un tajā nav
atspoguļotas visas tērpu detaļas un nianses. Izdevums
vairāk domāts kā iedvesmas avots, nolūkā veicināt lielāku
interesi un lepnumu par Latvijas vēsturi.
Nokomplektēt 12 pilnus arheoloģisko tērpu komplektus ar
visām rotām, lai tie atbilstu vēsturiskajiem atradumiem un
atspoguļotu visas lielākās Latvijā kādreiz dzīvojošās etniskās grupas, bija
iespējams tikai pateicoties kolēģu un daudzu atsaucīgu individuālo tērpu darinātāju
un valkātāju atbalstam. Tapis arī neliels videomateriāls, kas sniedz ieskatu
kalendāra tapšanas gaitā https://www.youtube.com/watch?v=jlZ8NVIHBM8

Muzejā Ķīnas delegācija
4. novembrī Latvijas Nacionālo vēstures muzeju apmeklēja Ķīnas delegācija 26 cilvēku sastāvā.
Šo vizīti bija organizējusi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar SIA “Ideju
Institūts”. Tālie viesi aplūkoja muzeja Latvijas vēstures pamatekspozīciju, klausoties LNVM
Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures nodaļas vadītāja Toma Ķikuta un Muzejpedagoģijas un
izstāžu departamenta vadītājas vietnieces Ilzes Miķelsones stāstījumā. Ķīnas delegācija Latvijā bija
ieradusies, lai piedalītos Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu un Ķīnas sadarbības (“16+1”)
Biznesa forumā, kas Rīgā norisinājās kopā ar valdību vadītāju samitu. Foto: LNVM.

Skats uz muzeju no Holandes
Karla Meisena (Carla Meijsen) no Holandes savā blogā
http://www.lifenknitting.net/ publicē pārdomas par neseno viesošanos Rīgā –
dalību LNVM konferencē “Indivīds. Vēsture. Nācija. Latviešu etnogrāfiskajai
izstāde – 120”, kā arī izstāžu “Kūlainis, pērstainis, delnainis…” un “Versija –
latvieši: 1896. gada latviešu etnogrāfiskā izstāde” atklāšanā. Blogā Karla
Meisena publicē arī lieliskas fotogrāfijas no piedzīvotā un redzētā LNVM.
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Pieredzes apmaiņā pie kaimiņiem
29. novembrī Latvijas Nacionālā vēstures
muzeja speciālistu grupa, kas izstrādā
jaunās ekspozīcijas saturu Rīgas pilī, devās
uz Lietuvu nolūkā apmeklēt ilggadēju
sadarbības partneri –
Lietuvas Nacionālo
muzeju un Valsts
Viļņas Ebreju
muzeju.
Lietuvas Nacionālajā
muzejā tā direktores
Birutes Kulnites
(Birutė Kulnytė) vadībā LNVM speciālisti iepazinās ar muzeja ekspozīcijām,
krātuvēm, tekstiliju rekonstrukcijas darbnīcām un muzeja sagatavotajiem
izdevumiem.
Abu muzeju Etnogrāfijas nodaļu speciālisti vienojās par latviešu tautastērpu
izstādes organizēšanu Lietuvas Nacionālajā muzejā 2018. gadā.
Savukārt Valsts Viļņas Ebreju muzeja Tolerances centrā LNVM speciālisti
aplūkoja tajā iekārtotās izstādes, ekspozīciju, kuras pamatu veido naratīvi, un
uzzināja, kā muzeja speciālisti strādā ar sabiedrību.
Attēlos: (pa kreisi) Lietuvas Nacionālais
muzejs; (pa labi no labās) LNVM Viduslaiku,
jauno un jaunāko laiku nodaļas vadītājs
Toms Ķikuts un pētnieks
Imants Cīrulis;
(lejā pa kreisi)
Lietuvas Nacionālā
muzeja direktore
Birute Kulnite (Birutė
Kulnytė) un LNVM
direktors Arnis Radiņš;
(lejā pa labi) Valsts
Viļņas Ebreju muzeja
Tolerances centrs. Foto:
Astrīda Burbicka, LNVM;
publicitātes foto.
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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”.
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

© Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2016
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