
1896. gada Latviešu etnogrāfiskajai izstādei uzbūvē īpašas pagaidu ēkas 

 

Latviešu etnogrāfiskas izstādes pagaidu paviljonu būvniecībai Rīgas pilsēta atvēlēja 

neapbūvētu teritoriju tagadējā Latvijas Nacionālā teātra vietā – laukumu starp pilsētas kanālu 

un Lielo Jēkaba ielu (mūsdienās Kronvalda bulvāris) apmēram 2 hektāru platībā. Izstādes 

projektu izstrādāja arhitekts Konstantīns Pēkšēns un etnogrāfs Mikus Skruzītis. 1896. gada 9. 

maijā izstādes projektu nodeva būvuzņēmējiem mazāksolīšanā. Tiesības “būvēties” ieguva 

namdaris Pēteris Puselis, kurš apņēmās par 7575 rubļiem uzbūvēt visas projektā paredzētās 

ēkas – galveno paviljonu, Kurzemes un Vidzemes latviešu senās dzīvojamās ēkas, pirti, 19. 

gadsimta beigu turīga saimnieka dzīvojamo ēku, nelielu apaļas formas paviljonu orķestrim, 

restorānu ar plašu verandu, trīsdaļīgu skatuvi koncertiem un teatralizētiem uzvedumiem, kā 

arī nojumi biškopības, zvejniecības, kuģniecības un lauksaimniecības nodaļu priekšmetu 

izvietošanai. Izstādei paredzēto laukumu iežogoja ar augstu dēļu sētu, izveidoja grantētus 

celiņus, iestādīja krūmus un kokus, iekopa mauriņus. Ieeju izstādē izveidoja no Nikolaja 

bulvāra (mūsdienās Krišjāņa Valdemāra iela) caur grandioziem arkveida vārtiem, kuru 

augšdaļa bija izrotāta karodziņiem. Teritorijas izgaismošanai ierīkoja 24 laternas. 

Ieejas maksa izstādē atvēršanas dienā bija 1 rublis, pēc tam 50 kapeikas (no 11. 

augusta – 30 kapeikas), bērniem līdz 10 gadu vecumam un skolēniem – 15 kapeikas. Darba 

dienās izstāde bija apskatāma no pulksten 10 līdz 19, svētdienās – no 10 līdz 18. Latviešu 

etnogrāfisko izstādi ar maksas biļetēm apmeklēja 40 315 skatītāju, ar bezmaksas – apmēram 

5000 (eksponēto priekšmetu dāvinātāji, skolēni u.c.). Izstāde izmaksāja 22 725 rubļus, 

ieņēmumi bija 24 618 rubļi un 84 kapeikas 

1896. gada Latviešu etnogrāfiskās izstādes pagaidu ēku maketu apskati izstādē 

“Versija–latvieši: 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā izstāde” Latvijas Nacionālajā vēstures 

muzejā Brīvības bulvārī 32. 



 

  

Latviešu etnogrāfiskās izstādes laukums kartē 

“Rīga līdz ar apvidu. Pēc sīkiem karšu 

materiāliem un paša jaunākiem pētījumiem 

un uzņēmumiem dabā sastādījis M. Siliņš”. 

1896. gads. Latvijas Nacionālā vēstures 

muzeja krājums. 

  Latviešu etnogrāfiskās izstādes ēku 

  būvniecības līgums, noslēgts starp Rīgas 

  Latviešu biedrības Latviešu etnogrāfiskās 

  izstādes organizācijas komiteju un 

  būvuzņēmēju Pēteri Puseli. 1896. gads.  

  Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājums. 

 

 

 

Kurzemes senā dzīvojamā ēka Latviešu 

etnogrāfiskajā izstādē. 1896. gads. Fotogrāfs 

Emanuels fon Eggerts. Latvijas Nacionālā 

vēstures muzeja krājums. 

 

 


