LATVIJAS NACIONĀLĀ VĒSTURES MUZEJA PIEDĀVĀJUMS
INICIATĪVA “LATVIJAS SKOLAS SOMA”
Brīvības bulvārī 32 (tālrunis ekskursiju pieteikšanai 67221357. Epasts
rekvizītiem info@lnvm.lv).
Ieteikumi skolotājiem pirms muzeja apmeklējuma: ŠEIT
MUZEJPEDAGOĢISKĀS PROGRAMMAS:
Programmas vadīšana: latviešu un krievu valodā sākumskolas un pamatskolas
grupām 7,11 EUR;
vidusskolas grupām: latviešu valodā 7,11 EUR, krievu valodā 15,00 EUR
KAS IR MUZEJS? 1.–6. kl.
Skolēni iepazīstas ar muzeja daudzveidīgajām funkcijām, senlietām, kas glabājas
muzejā, uzzina par dažādu muzeja speciālistu – arheologu, etnogrāfu, numismātu u. c.
– darba specifiku; darba lapas.
MANA MĪĻĀKĀ ROTAĻLIETA – s/sk.
Pieejama arī tiešsaistē
Skolēni uzzina, ar kādām rotaļlietām bērni spēlējās pirms 10, 100 un 1000 gadiem.
CEĻOJUMS LAIKĀ KOPĀ AR ČIPU UN CAPU – s/sk.
Skolēni iepazīstas ar pamatekspozīciju no senākajiem laikiem līdz mūsdienām kopā ar
mākslinieces Ditas Pences radītajiem suņu tēliem – Čipu un Capu, balstoties uz
muzeja izdevumu „Iepazīsties ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju! Ceļvedis
Latvijas vēsturē no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām”.
KĀ DZĪVOJA SENIE ĻAUDIS? – 1.–6. kl.
Pieejama arī tiešsaistē
Skolēni iepazīst Latvijas senvēsturi, kopā ar gidu veido laika līniju no priekšmetiem,
kas raksturo akmens, bronzas un dzelzs laikmetu; darba lapas.
SENĀ SKOLA – 1.–6. kl.
Pieejama arī tiešsaistē
Skolēni uzzina, kā mācījās zemnieku bērni 19. gadsimta beigās–20. gadsimta sākumā,
iepazīst dažādus priekšmetus, kas raksturo skolu pirms 100 un vairāk gadiem.
MĀCĪSIMIES ZIEMASSVĒTKU DZEJOLĪTI MUZEJĀ jeb Mazās Māras
ziemas stāsts – S/sk.
Skolēni mācās Jāņa Jaunsudrabiņa dzejoli „Mazā Māra”, aplūko senas fotogrāfijas,
kas glabājas muzejā, un salīdzina mūsdienu ziemas apģērbu ar to, kādu bērni vilka
mugurā pirms 30, 50 un vairāk gadiem; programma piemērota Ziemassvētku laikam.
LATVIEŠU GADSKĀRTAS –1.–6. kl.
Skolēni paplašina zināšanas par latviešu zemnieku sētā darāmajiem darbiem,
gadskārtu svētkiem un ticējumiem; darba lapas.

MANA LATVIJA – s/sk., p/sk.
Pieejama arī tiešsaistē
Skolēni uzzina par Latvijas dzimšanas dienu un Lāčplēša dienu; darba lapas.
VIDUSLAIKU BRUŅINIEKI – p/sk.
Pieejama arī tiešsaistē
Skolēni iepazīst Rīgas pils vēsturi, bruņinieku ieročus, dzīvesveidu.
MODE LATVIJĀ UN EIROPĀ 17.–20. GADSIMTĀ – p/sk., v/sk.
Pieejama arī tiešsaistē
Skolēni uzzina, kā gadsimtu laikā mainījās modes tendences un kuras no tām ir pastāv
joprojām; darba lapas.
RAŽOTS LATVIJĀ – p/sk., v/sk.
Pieejama arī tiešsaistē
Skolēni iepazīst LR saimniecības, īpaši rūpniecības, attīstību; darba lapas.
KĀ DZĪVOJA PIRMS SIMTS GADIEM: fotogrāfijas stāsta– p/sk., v/sk.
Pieejama arī tiešsaistē
Apskatot pirms teju 100 gadiem Pieminekļu valdes ekspedīcijās uzņemtās
fotogrāfijas, skolēni uzzina par ļaužu ikdienu, prasmēm, kas bija nepieciešamas
darbiem tīrumā, pļavā, sētā, mājā, iepazīst senus priekšmetus, izzina vecvārdus, meklē
seno ikdienas priekšmetu un prasmju alternatīvas mūsdienās.
GATAVOŠANĀS EKSĀMENAM – 9. kl., 12. kl.
Pieejama arī tiešsaistē
Skolēni kopā ar gidu muzeja pamatekspozīcijā atkārto Latvijas vēstures pamattēmas;
darba lapas.
LATVIJA NO VALSTS DIBINĀŠANAS LĪDZ MŪSDIENĀM – 9. kl., 12. kl.
Pieejama arī tiešsaistē
Vēstures notikumu un procesu apskats, izmantojot fotogrāfijas, rakstītos vēstures
avotus un vēstures literatūru, lai gatavotos eksāmenam vēsturē; darba lapas.
PIRMAIS PASAULES KARŠ LATVIJAS TERITORIJĀ, LATVIEŠU
STRĒLNIEKI – p/sk., v/sk.
Pieejama arī tiešsaistē
Skolēni uzzina par 1. pasaules kara norisēm Latvijas teritorijā, darba lapas.
TEMATISKĀS EKSKURSIJAS EKSPOZĪCIJĀ (ar darba lapām):
Ekskursijas vadīšana: latviešu un krievu valodā sākumskolas un pamatskolas grupām
8,00 EUR;
vidusskolas grupām: latviešu valodā 8,00 EUR, krievu valodā 15,00 EUR
„Latvijas senvēsture. 11. g. t. pr. Kr.–1200. gads” (darba lapa);
„Livonija. 13.–16. gadsimts” (darba lapa);
„Latvijas teritorija un iedzīvotāji 16.–18. gadsimtā” (darba lapa);
„Kurzemes un Zemgales hercogiste 16.–18. gadsimtā” (darba lapa) ;
„Muižas un muižniecība 17.–19. gadsimtā” (darba lapa);
„Zemnieku tradicionālais dzīvesveids 19. gadsimtā” (darba lapa);

„Dzīvesvide un ikdiena 19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā”;
„Tehniskā modernizācija 19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā” (darba lapa);
„Latvieši 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sākumā: nacionālā pašapziņa, kultūra un
sabiedriskā dzīve”(darba lapa);
„Latvijas Republika 1918.–1940. gads”(darba lapa);
„Latvijas Republikas okupācija un pievienošana PSRS 1940.–1941. gads”;
„Totalitāro okupācijas režīmu represijas pret Latvijas iedzīvotājiem 1940.–1953.
gads”(darba lapa);
„Padomju vara Latvijā 1944.-1985. gads” (darba lapa);
„Valstiskās neatkarības atjaunošana 1987.–1991. gads” (darba lapa).
2021. GADA RUDENĪ PLĀNOTĀS IZSTĀDES
„Airis, Mozus un radio. Koks Latvijas vēsturē” – s/sk., p/sk., v/sk.
Mūsdienīgi interpretētas muzeja unikālās kolekcijas: no Sārnates akmens laikmeta
apmetnes izrakumos arheoloģiski atrastiem vairāk nekā 5000 gadus seniem koka
priekšmetiem līdz liecībām par līdzsvara meklējumiem cilvēka un koka attiecībās
mūsdienās.
„Krāsainā Latvija” – p/sk., v/sk.
Krāsu fotogrāfijas attīstība Latvijā gandrīz gadsimta garumā. Izstādē skatāmi muzeja
krājuma priekšmeti, kā arī Latvijas iedzīvotāju iesūtītie fotoattēli un diapozitīvi.
Muzeja apmeklējuma maksa skolēniem EUR 0.75.
Grupām virs 10 cilvēkiem – atlaide 10% (grupas vadītājam apmeklējums bez
maksas).
CEĻOJOŠĀS IZSTĀDES:
Ceļojošo izstāžu eksponēšana EUR 4,27 dienā, izstādi uzliek un noņem muzeja
darbinieki, transportēšana vieglajā auto:
„Latvija: Tauta. Zeme. Valsts”;
„Latvija Neatkarības kara laikā. 1919. – 1921.”;
„Patiesība par Lielvārdes jostu?”;
„Rīgas naudai – 800”;
„Mēs, tauta”;
„Kas pagātni pētī, tas nākotni svētī. Pieminekļu valdei – 90”;
„Ceļā uz Latvijas brīvību”;
„Baltijas brīvības ceļš”;
„Vikingu un zviedru laiki Latvijā”;
„Kūlainis, pērstainis, delnainis…”
„Jānis Krēsliņš – tradicionālo kultūras vērtību izzinātājs” (izstāde sastāv no 25
planšetēm, to eksponēšanai nepieciešami molberti);
„Latviešu strēlnieku bataljoniem – 100” (izstāde sastāv no 23 planšetēm, to
eksponēšanai nepieciešami molberti);
„Latgales kongresam – 100”;
„Latvijas Valsts prezidenti”;
„Es, tu, mēs demokrātijā. Sabiedrības līdzdalība demokrātiskajā Latvijā (1918–1990–
ŠODIEN).

„LTF – par demokrātisku Latviju!” (Par izstādes “LTF – par demokrātisku Latviju!”
pieejamību sazinieties ar Tautas frontes muzeja nodaļu. Tālr.: 67224502
E-pasts: tfm@lnvm.lv)
Ceļojošo izstāžu eksponēšana – 4,27 EUR dienā.
Par izstādēm lasīt, spiežot ŠEIT!

