
 

 

Lāčplēša dienai un Latvijas valsts pasludināšanas dienai veltītie resursi  

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja vietnē emuzejs.lnvm.lv 

Atzīmējot Lāčplēša dienu, aicinām lietot dažādus eMuzeja resursus – apskatīt galerijas un virtuālās 

izstādes, izstaigāt ekskursiju maršrutus, kā arī noskatīties videostāstu un priekšlasījumu. 

Tēma "Neatkarības karš Andreja Liepiņa (1894–1978) fotogrāfijās" apvieno 11 galerijas, kas atspoguļo 

fotogrāfa un karavīra Andreja Liepiņa pieredzēto no 1919. līdz 1921. gadam, dienot Latvijas armijā.  

Lai labāk iepazītu Bermontiādes norises vietas Rīgā, ir iespējams veikt trīs dažādus maršrutus gan virtuāli, 

gan dodoties pastaigā pa pilsētu, – karti un fotogrāfijas ar notikumu vietām pirms aptuveni 100 gadiem un 

šodien atradīsiet šeit: "Bermontiāde. Virtuālās ekskursijas". 

Savukārt galerija "Ieskats Numismātikas nodaļas Faleristikas kolekcijā" ļauj aplūkot Lāčplēša Kara ordeni 

un citus Latvijas Republikas (1918–1940) apbalvojumus. 

Virtuālā izstāde "Lāčplēša Kara ordeņa kavaliere – Valerija Valija Veščuna-Jansone" iepazīstina ar vienu no 

trim sievietēm, kurām piešķirts Lāčplēša Kara ordenis, bet videostāsts "Stāsts par Lāčplēša Kara ordeņa 

diplomu" vēsta par Feofanam Radionovam piešķirtā Lāčplēša kara ordeņa un diploma raibo likteni.  

2020. gadā tapušais priekšlasījums "11 lietas, kas jāzina par Lāčplēša Kara ordeni, tā kavalieriem un 

Lāčplēša dienu" ļauj izprast Lāčplēša dienas nozīmi un sniedz ieskatu Lāčplēša Kara ordeņa vēsturē. 

Par Neatkarības karu vēsta arī "Kartoshēmas “Varu maiņa Latvijā Neatkarības kara laikā"", kas atspoguļo 

galvenos Latvijas Neatkarības kara posmus, iezīmējot politisko un militāro varu maiņu Latvijas teritorijā 

1918.–1920. gadā.  

Virtuālajā izstādē "Sarkanbaltsarkanā karoga pacelšana Rīgas pils Svētā Gara tornī" iespējams aplūkot 

fotogrāfijas, kas stāsta par šo būtisko notikumu 1988. gada 11. novembrī. Valsts simbola pacelšana pils tornī 

kļuva par nozīmīgu pagrieziena punktu Atmodas notikumos – arī citviet Latvijā atkal sāka izmantot 

sarkanbaltsarkano karogu, un šajā dienā, svinot Lāčplēša dienu, aizsākās tradīcija novietot svecītes pie Rīgas 

pils mūriem. 

Sākumskolas vecuma bērniem –  krāsojamās lapas "Izkrāso Lāčplēša Kara ordeni!", "Izkrāso bruņu 

automobili "Lāčplēsis"!" un "Izkrāso ordeņus!" 

Plaša vizuālā informācija Lāčplēša dienas sakarā rodama Latvijas vēstures fotopanorāmā „Gadsimta 

albums“, kas nesen piedzīvojis uzlabojumus un kļuvis vēl draudzīgāks lietotājam. Albumā var skatīt, kā 

Lāčplēša dienu svinēja 1920. gados un mūsdienās, uzzināt par Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru likteņiem 

stāstos un fotogrāfijās, kā arī pievienot savas dzimtas vēsturē nozīmīgus attēlus (tas viegli un ērti darāms 

šeit: emuzejs.lnvm.lv/albums). 

 

Atzīmējot 18. novembri, aicinām aplūkot dažādus ar valsts dibināšanu saistītus eMuzeja resursus – virtuālās 

izstādes un videostāstus –, kas palīdzēs saprast attiecīgā laika politiskos apstākļus un vispārējo gaisotni, 

kādā tapa Latvijas valsts. 

Aicinām noskatīties teatralizētu uzvedumu "Latviju dibināsim rīt", kurā par sarežģītajiem notikumiem īsi 

pirms Latvijas valsts pasludināšanas stāsta vēsturnieki Toms Ķikuts un Imants Cīrulis, aktieri Kārlis 

Anitens, Anna Šteina, Madars Zvagulis . Videosižetā "1918. gads. Brīdis pirms Latvijas valsts" raksturoti 

sarežģītie politiskie, sociālie un militārie apstākļi, kuros 1. pasaules kara noslēgumā tapa neatkarīga Latvijas 

valsts.  

Savukārt "Stāsts par zvaniņu, kas iezvanīja Latvijas Republikas dibināšanu" piedāvā tikties ar kādu nelielu 

priekšmetu – Latvijas valsts tapšanas aculiecinieku. 

2015. gadā tapusī virtuālā izstāde "Brīvības piemineklim – 80" iepazīstina ar Brīvības pieminekļa tapšanas 

stāstu. 

Ģimenēm ar pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem eMuzejs piedāvā krāsojamās lapas: "Izkrāso 

Brīvības pieminekli!" un "Es Latvijā". 

Gadsimta albuma fotogrāfijās redzams, kā 1918. gadā un tam sekojošajos gados atzīmēja Latvijas 

Republikas neatkarības pasludināšanas dienu. Ja arī jūsu fotoarhīvā rodami attēli ar šiem vai citiem 

nozīmīgiem notikumiem un vēlaties tajos dalīties ar citiem, rosinām tos pievienot Gadsimta albumam: 

emuzejs.lnvm.lv/albums! 
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