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 Muzejam jauna ieeja    
Kopš 19. maija 

Latvijas Nacionālajā 

vēstures muzejā var 

nokļūt no Daugavas 

gātes puses, 

vispirms izejot cauri 

pils vārtiem. 

Izmaiņas saistītas ar 

uzsākto Rīgas pils 

renovāciju.  

Līdz 2015. gada 

beigām darbi 

norisināsies tikai 

priekšpilī.  

Pēc to noslēguma 

renovācija savukārt tiks uzsākta konventa daļā, kur atrodas muzejs. Muzejs turpina 

darbu un aicina apmeklētājus uz jauno izstādi „100 Latvijas vēstures relikvijas”.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JŪN IJS  
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kalendārs | 2013.g. jūnijs 

Izstādes 

vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS, Pils laukumā 3,  

Rīgas pils 3. stāvā: 
laiks: līdz š. g. 30. decembrim 

 izstāde „100 Latvijas vēstures relikvijas”. 

 

pastāvīgās izstādes 

 „Sakrālā māksla”, „Muzeja skolas klase”, „Nauda Latvijā gadsimtu ritumā”. 

 

vieta: LNVM nodaļa „DAUDERI” 

pastāvīgās izstādes 

 „Divas dienas Kārļa Ulmaņa dzīvē”, „Gaida Graudiņa kolekcija”, „”Dauderu” 

vēsture”. 

 

LNVM izstādes ārpus muzeja 
Izstāde „Latviešu vispārīgiem dziesmu svētkiem – 140”. 

vieta: Latvijas Republikas Saeimas bibliotēka | laiks: līdz š. g. 15. novembrim. 
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aktualitātes 2013.g. jūnijā 

Bezmaksas apmeklējums   

Katra mēneša pēdējā sestdienā ieeja muzejā ir par brīvu. Ikmēneša bezmaksas apmeklējuma 

diena – 29. jūnijs. Muzeja darba laiks 22. jūnijā – līdz plkst. 16.00. 

Izstāde „100 Latvijas vēstures relikvijas”  
Relikvija ir priekšmets, ar ko saistītas dārgas atmiņas vai svarīgu, nozīmīgu pagātnes notikumu 

liecība. Izstāde „100 Latvijas vēstures relikvijas Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājumā” ir 

muzeja darbinieku veidots stāsts par Latvijas vēstures 

svarīgākajiem pieturas punktiem.  

Tas ir mēģinājums ilustrēt Latvijas vēstures lappuses ar 

muzeja darbinieku savāktām, pētītām, saglabātām un 

saglābtām lietām. Pateicoties akciju sabiedrības „Lauku 

Avīze” atbalstam un interesei par Latvijas vēsturi 

izstādes sakarā atkārtoti izdota arī grāmata ar tādu pašu 

nosaukumu. Tā iegādājama Latvijas grāmatu veikalos. 

Izstāde aplūkojama līdz gada beigām. 

 

 
Attēlā: Baumaņu Kārļa dziesmas „Dievs, svētī Latviju” 

pirmpublicējums. Publikācija žurnāla „Austra / vecu un jaunu 

dziesmu grāmata no Baumaņu Kārļa” pirmajā burtnīcā. 1874. gads. 

Iespieddarbs, latviešu un krievu (tikai uz vāka) valodā, 64 lpp.  

LNVM krājums. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. 

 

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja kanāls youtube 
Populārajā video koplietošanas tiešsaites sociālā tīkla tīmekļa vietnē youtube.com 

muzejs izveidojis profilu LNVMRigaspils.  

Tajā skatāms LTV7 raidījuma „Skatpunkti” sižets, kurā piedalās LNVM direktora 

vietniece zinātniskajā darbā Irina Zeibārte un muzeja pētnieks Toms Ķikuts; un divi 

plašāki video – stāsts par muzeja 2012. gada izstādi „Kara vīra liktenis” un par pastāvīgo izstādi 

„Sakrālā māksla Latvijā”. Pēdējie divi video tapuši, pateicoties „RedDotMedia” SIA un režisorei 

Artai Ģigai. Saite: http://ejuz.lv/myie8 
 

Arheologi gatavojas Āraišu svētkiem  
Āraišu svētki Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā 27. jūlijā 

notiks jau piekto reizi, un to tēma šogad būs „Āraišu ezerpils 

arheoloģisko izrakumu dalībnieku acīm”. Ikvienu, kurš 

savulaik piedalījies izrakumos ezerpilī vai pilsdrupās, kā arī 

daudzo muzejparka talku dalībniekus aicinām būt klāt šajā 

pasākumā un dalīties ar savām atmiņām un iespaidiem, 

iepriekš piesakoties pa tālruni 64107080 vai e-pastu 

araisi@history-museum.lv 

http://www.youtube.com/user/LNVMRigaspils
http://ejuz.lv/myie8
mailto:araisi@history-museum.lv
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VASARAS PASĀKUMI ĀRAIŠU ARHEOLOĢISKAJĀ MUZEJPARKĀ  

Folkloras kopas „Dzieti” koncerti divas 

reizes mēnesī 

16. un 20. jūnijā,  

14. un 21. jūlijā,  

4. un 18. augustā  

no plkst. 11.00 līdz 14.00 savu plašo latviešu 

tautas dziesmu krājumu Āraišu ezerpilī 

izdziedās folkloras kopa „Dzieti”. Skatīties, 

klausīties un līdzi dziedāt aicināts ikviens 

interesents, ceļotājs vai tūrists.  
Attēlā: folkloras kopa „Dzieti”.  

Fotogrāfija – LNVM. 

 

20. jūnijā plkst. 18.00 Jāņmuižas sieviešu vokālā ansambļa „Noskaņa” koncerts.  

Ansamblī dzied desmit dzīvespriecīgas un atraktīvas dāmas. Ansambļa repertuārs ir 

daudzveidīgs – latviešu tautas dziesmas, latviešu komponistu oriģināldziesmas, ārzemju 

komponistu populārākie darbi, garīgā mūzika. 

22. jūnijā no plkst. 12.00 līdz 21.00 Zāļu diena.  

Tuvojoties vasaras saulgriežiem, visas dienas garumā notiks zāļu vainagu pīšana, zāļu tēju 

lasīšana, Jāņu siera siešana, ielīgošanas danči kopā ar folkloras kopu „Ore”. Jāņu sieru siešanu 

mācīs pieredzējusī meistare Vaira Taujinska. Nobeigumā - Līgo dziesmu ieskandināšana un 

Vidzemes danču un rotaļu izdejošana. 

30. jūnijā no plkst. 14.00 līdz 18.00 Bezripas podu 

gatavošanas radošā darbnīca.  

To vadīs keramiķe Baiba Dumpe.  

Darbnīcas ietvaros katrs dalībnieks izgatavos bezripas 

keramikas traukus, kuru varēs atstāt ezerpilī kaltēšanai 

vai arī ņemt sev līdzi. Mazākie bērni varēs izgatavot 

vērpjamās vārpstas skriemelīšus.  

Ar bezrpipas keramikas trauku paraugiem keramiķe  

iekārtos izstādi. 

 

14. jūlijā no plkst. 12.00 līdz 21.00 Tāšu pīšanas darbnīca.  

Radošās darbnīcas ietvaros ikvienam interesentam būs iespēja apgūt minimālas iemaņas pītas 

tāšu vācelītes gatavošanā. Radošo darbnīcu vadīs tāšu pinēji līgatnieši Pēteris un Vizma 

Zvirbuļi. 

31. augustā no plkst. 12.00 līdz 21.00 Dzelzs kausēšanas un māla podu dedzināšanas 

darbnīca. 

Tiks demonstrēta krāsns kurināšana un dzelzs kausēšana Eināra Dumpja vadībā. Āraišu 

ezerpils iemītnieki 9.-10. gadsimtā kausējuši dzelzs rūdu, par ko liecina salīdzinoši lielais 

senlietu atradumu klāsts: šaurasmens cirvji, kalti, darbarīku fragmenti un rotas u. c.  
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jaunieguvumi 2013.g. maijā 

Muzeja krājums papildināts ar „Minox” lietām  
17. maijā, izstādes „100 Latvijas vēstures relikvijas” atklāšanā, LNVM Vēstures departaments 

saņēma vērtīgu dāvinājumu no fotovēsturnieka Pētera Korsaka – 20. gs. 30. gadu beigās rūpnīcā 

VEF ražotā tolaik pasaulē mazākā fotoaparāta VEF „Minox” korpusa sagatavi, attīstītu VEF  

„Minox” filmu speciālā aploksnē, fotoaparāta kārbiņu, fotogrāfijas un brošūru par šo fotoaparātu 

un tā izgudrotāju Valteru Capu. Dāvinājums saistīts ar muzejā aplūkojamo izstādi, jo 100 Latvijas 

vēstures relikviju skaitā iekļauts arī fotoaparāts VEF „Minox”. 

 
Attēlā: Pēteris Korsaks (centrā) paziņo par 

dāvinājumu muzejam izstādes  

„100 Latvijas vēstures relikvijas” atklāšanā 

17.maijā.  

Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.  

 

 

 
 

Jauns arheoloģijas piemineklis  

Šā gada aprīlī Baldones novada iedzīvotājs Deniss informēja Latvijas Nacionālā vēstures muzeja 

darbiniekus par senu apbedījumu postīšanu netālu no viņa mājām Klapos. Aizbraucot uz 

norādīto vietu, LNVM  Arheoloģijas departamenta darbinieki konstatēja mantraču izrakņātu 

smilšainu pauguru Baldones – Vecumnieku ceļa malā. Arī Deniss nodeva glabāšanai muzejam 

atrastās senlietas, šādi pildot likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" prasības.  

Spriežot pēc senlietām, daļēji izpostītā viduslaiku kapsēta tikusi izmantota no 14. līdz 17. gs.  

Lai novērstu tās turpmāku postīšanu, muzejs lūdza Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 

inspekciju iekļaut kapsētu aizsargājamo pieminekļu sarakstā. Šobrīd tai ir piešķirts jaunatklāta 

pieminekļa statuss. 

Tādējādi LNVM krājums papildināts ar jaunām senlietām, bet Latvija kļuvusi bagātāka par vienu 

arheoloģijas pieminekli. 
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hronika 

Līdzdalība starptautiskā projektā 

16.-17. aprīlī Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktors  

Dr. hist. Arnis Radiņš piedalījās projekta „Baltijas reģiona dzelzs  

laikmeta dzīvesvietu pētniecība” Zinātniskās uzraudzības padomes  

sēdes darbā Berlīnē. Sēdes gaitā tika izanalizēts projekta ietvaros  

veiktais pirmā gada darbs un sniegts pozitīvs vērtējums līdzšinējam 

veikumam.  

Uz turpmākiem projekta darbības sešiem gadiem par padomes  

locekļiem tika apstiprināti profesors Dr. Vojteks Novakovskis,   

profesors  Dr. Nikolajs Makarovs, profesors Dr. Valters Lange, Dr. Nikolajs Krenke, profesore  

Dr. Udrone Bliujiene, Dr. Anna Bitnere–Vroblevska, profesors Dr. Andreass Cimmermans un  

Dr. Arnis Radiņš. LNVM direktors piedalījās arī projekta uzsākšanai veltītajā preses konferencē. 

 

Ceļojošā izstāde „Mēs, tauta” Ministru kabinetā 
3. maijā LR Ministru kabinetā Rīgā, Brīvības 

bulvārī 36, sadarbībā ar Valsts kanceleju atklāja 

LNVM ceļojošo izstādi „Mēs, tauta”. Tajā 

atspoguļots Latvijas attīstības ceļš pēdējos  

25 gados, īpaši uzsverot sabiedrības līdzdalības 

nozīmi un būtiskākās pārmaiņas pirms un pēc 

valsts neatkarības atjaunošanas. Daudz  

uzmanības izstādē veltīts Trešās Atmodas 

notikumiem, šo norišu sekām, to dažādajiem 

vērtējumiem un līdzdalībnieku emocijām. 

Izstāde tapa starptautiskā projekta „Apaļais  

galds” ietvaros, kas tika uzsākts 2011. gada  

oktobrī kā LNVM, Nacionālā Konstitūcijas centra (Filadelfijā, ASV) un Latvijas un ASV vidusskolu 

starptautisks sadarbības projekts, un noslēdzās 2012. gada jūnijā. Tā mērķis bija no neierastas 

perspektīvas un daudzveidīgu aktivitāšu formā pētīt sabiedrības līdzdalības vēsturisko un mūsdienu 

pieredzi Latvijā un ASV. Projekta īstenošanā Latvijā aktīvi iesaistījās arī ASV vēstniecība Rīgā. 

Izstādi veidojuši LNVM darbinieki, Rīgas 

10.vidusskolas, Rīgas Kultūru vidusskolas un 

Lizuma vidusskolas audzēkņi. Tā ietver 

vēsturiskās fotogrāfijas no muzeja krājuma un 

citātus no skolēnu sagatavotajām  

videointervijām. Uzfilmētos sižetus un intervijas 

var noskatīties interneta vietnē  

http://www.storiesfrom.us/#/at-the-table-in-riga/ 
Attēlā: no kreisās – LNVM pētnieks, projekta  

„Apaļais galds” vadītājs Toms Ķikuts, ASV vēstnieks  

Latvijā Marks Pekala un LR Ministru prezidents  

Valdis Dombrovskis. Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.  

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.storiesfrom.us%2F%23%2Fat-the-table-in-riga%2F&h=uAQHysy7K&s=1


www.lnvm.lv | LNVM ziņnesis | 2013. gada jūnijs | HRONIKA 7 

Saņem Kultūras ministrijas Pateicības rakstu 
24. maijā Latvijas 

Etnogrāfiskajā 

brīvdabas muzejā 

notika 

tradicionālais 

muzeja 

darbinieku 

pasākums, veltīts 

Starptautiskajai 

muzeju dienai. 

Tajā parasti satiekas visu Latvijas muzeju darbinieki. 

Godina tos kolēģus, kuri nostrādājuši muzejā 25 gadus. 

Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā šogad bija divi 

gaviļnieki: kultūras ministres Pateicības rakstu par 

nozīmīgu ieguldījumu nozares izaugsmē saņēma muzeja 

galvenais mākslinieks Ģirts Boronovskis un fotogrāfs Kārlis 

Kalseris. Attēlos: pa kreisi – Latvijas Muzeju biedrības priekšsēdētāja  

T. Kokneviča un Ģ.Boronovskis, pa labi – K.Kalseris. Fotogrāfs Roberts 

Kaniņš, LNVM.  

Tradicionālie muzeja zinātniskie lasījumi 
8. maijā muzeja Konferenču zālē notika ikgadējie LNVM darbinieku 

zinātniskie lasījumi. To gaitā muzejnieki iepazīstināja ar savu jaunāko 

veikumu pētniecības jomā. Uzstājās muzeja arheologi Baiba Dumpe  

(kopā ar A. Stundu - Zujevu un 

J.Vecstaudžu (Rīgas Tehniskā 

universitāte), Jānis Ciglis, Artūrs 

Tomsons, Vēstures departamenta 

pētnieki Toms Ķikuts, Kristīne Ducmane un Laima Grīnberga, 

Restaurācijas departamenta restauratore Indra Tuņa, mākslas 

vēsturniece Anita Meinarte. Attēlos: A.Tomsons un L.Grīnberga. 
Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM. 
 

Muzeju dienā pasākums bērniem 
18. maijā ģimenes ar bērniem tika aicinātas uz tematisku pasākumu „100 Latvijas vēstures  

relikvijas” Rīgas pilī. Ar to arī noslēdzās ziemas/pavasara sezonas Ģimenes dienu nodarbības,  

ko muzejs atsāks rīkot septembrī. 

  
Fotogrāfijas -  LNVM. 
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Izstādes „100 Latvijas vēstures relikvijas”atklāšana 
17. maijā, klātesot LNVM 

darbiniekiem un lūgtiem 

viesiem, tika atklāta gada 

nozīmīgākā izstāde muzejā.  

Izstādē kā relikvijas iekļauti 

priekšmeti, kam ir 

neapšaubāma nozīme 

Latvijas vēsturē, kas svarīgi 

nacionālajai un 

kultūrvēsturiskajai 

identitātei, kas savā ziņā ir 

pirmie vai vienīgie. 
Fotogrāfs Roberts Kaniņš, 

LNVM.  

 

Atbalsts skolēnu konkursam 

25. maijā noslēdzās konkursa „Vēsture ap mums” divpadsmitā kārta. Konkursa tēma šajā mācību  

gadā bija  „Mācīšanās, izglītība un skolas Latvijā”. Tai tika veltīti 165 skolēnu 135 darbi. Skolēni par 

saviem izpētes darbu varoņiem bija izvēlējušies gan 

ilggadējus skolotājus, gan simtgadīgas skolu ēkas,  

gan aktuālas mūsdienu skolu aktivitātes. Tika pētītas  

izglītības attīstības tendences Latvijā vairāku gadsimtu 

garumā, godinot E.Glika veikumu izglītībā, jaunlatviešu 

centienus, K. Ulmaņa atbalstu skolu attīstībā.  

Daudzi skolēni salīdzināja savas un savu vecāku un 

vecvecāku skolas gaitas, mācību grāmatas, pat skolas 

formas.  Arī darbu formu ziņā bija vērojama  

daudzveidība: sākot ar nopietniem zinātniskiem 

pētījumiem līdz filmām, to scenārijiem, prezentācijām, novelēm, maketiem, plakātiem, albumiem, 

spēlēm.Konkursa noslēguma pasākums notika Valsts prezidenta Andra Bērziņa rezidencē -  

Melngalvju namā. Vairums skolēnu tajā bija pirmo reizi. Prezidenta kancelejas darbinieki bija  

sarūpējuši arī cienastu un ekskursiju Rīgas Mākslas telpā. 

Konkursa atbalstītāju vidū jau tradicionāli ir arī Latvijas Nacionālais vēstures 

muzejs. Trīs skolotāji saņēma muzeja balvas par skolēnu 

darbu sagatavošanu. Grāmatas "Johana Karla Bēra kolekcija 

Britu muzejā" (autori J.Ciglis,  A.Vilcāne) un "Latvijas 

arheoloģiskās kolekcijas Vācijas muzejos" (autore  I.L.Virse) 

tika dāvinātas Rīgas 72. vidusskolas skolotājai Irinai 

Anzuļevičai, Tukuma 2. vidusskolas skolotājai Skaidrītei 

Prancānei, Madonas pilsētas 1. vidusskolas skolotājam 

Zigfrīdam Goram. Attēlā: Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš 

uzrunā konkursa noslēguma pasākumā Melngalvju namā 25. maijā.  
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Muzeju naktī atvadas no vēsturiskās ieejas 
 

Naktī no 18. uz 19.maiju tika slēgta Latvijas 

Nacionālā vēstures muzeja ieeja no Rīgas pils 

fasādes puses. Jaunā ieeja muzejā ir no  

Daugavas gātes puses.  

Pārmaiņas saistītas ar Rīgas pils renovācijas 

darbiem.  

Līdz 2015. gada beigām tie norisināsies tikai 

priekšpilī, pēc tam renovācija tiks uzsākta  

konventa daļā, kur atrodas muzejs.  

  

Pēc Rīgas pils renovācijas šī ēkas daļa ietilps Valsts 

prezidenta rezidencē.  

 

  

 

Vēsturiskās ieejas durvis aizslēdza LNVM 

Muzejpedagoģijas un izstāžu departamenta 

muzejpedagoģe Santa Miķelšteine. 
 

 

 

Atvadu brīdī klāt bija arī  

pēdējie Muzeju nakts apmeklētāji. 

 

 

 

Fotogrāfijas -  LNVM. 
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Muzeju nakts izcilākās relikvijas 
Muzeju naktī 18. maijā LNVM apmeklētājiem Rīgas pilī 

kā pirmajiem bija iespēja apskatīt jauno izstādi „100 

Latvijas vēstures relikvijas”, kā arī piedalīties akcijā - 

„Nāc un nobalso par savu izcilāko Latvijas vēstures 

relikviju!”. Balsošanas rezultātā Muzeju nakts 

apmeklētāji par izcilāko relikviju atzina Virgas pagasta 

līgavas tērpu, otrajā vietā ierindojās pasaulē pirmais 

miniatūrais fotoaparāts, trešajā vietā - Triju zvaigžņu 

ordenis, ceturtajā – zobens un zobena atdarinājums ar 

maksti.  

1.vieta. VIRGAS PAGASTA LĪGAVAS TĒRPS, darināts 19. gs. 60. gados Dienvidkurzemes 

novada tradīcijās. Tērpa komplektā ietilpst tumši 

zaļa vilnas auduma brunči. Brunču apakšmalu rotā 

divas uzšūtas brokāta lentes, starp tām zīda lente 

„kaspine” ar ziedu rakstu.  

Krekls šūts no smalka puslina auduma. Tam ir 

tunikveida piegriezums ar uzšūtiem uzplečiem. 

Atlokāmo apkakli un aproces rotā izšuvums. Kreklu 

papildina priekšpusē uzsedzama „krūteža” saktu 

spraušanai.  

Tērpa priekšpusē, ņiebura izgriezumā, vienlaikus 

spraustas 12 sudraba saktas, bet ap kaklu sieta zīda 

lentīte, uz kuras uzvērti divi  „kniepķeni ar mēlītēm” 

un apaļā spoguļpoga.  

Virs krekla vilkts sarkana vilnas žakarda auduma 

ņieburs ar sudrabotām brokāta lentēm. Vainags ir  

13 centimetru augsts, ar stingru kartona pamatu.  

Tā virspusē melns samta audums ar stikla pērlīšu un 

salmiņu izšuvumu – te attēlotas trīs sirdis, lapiņas un 

ziedi. Vainaga malās brokāta lente, aizmugurē četras 

65 cm garas zīda lentes. Tāda bija tradīcija – līgavas 

vainagu pušķot ar krāsainām zīda lentēm 

aizmugurē. 

Sākotnēji Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā 

nonāca mākslinieka – daiļkrāsotāja Jāņa Krēsliņa 

zīmējumi, kas tapuši 1894. un 1895. gadā, gatavojoties Pirmajai latviešu etnogrāfiskajai izstādei 

(1896), tai skaitā arī akvarelis ar parakstu „Latviete iz Virgas apveida. Kurzemes gub. Grobiņas 

apr. Krēsliņu Jānis. Virgā 1895.” (redzams arī attēlā).  

1982. gadā, 87 gadus vēlāk par zīmējumu muzejā nonāca arī pats tautastērps. To muzejam 

nodeva Valija Zandere – viena no Virgas pagasta Siseņu – Skabāržu dzimtas pēctecēm, kas 

mantojusi un saglabājusi šo tautastērpu. Tērps darināts kā līgavas tērps Valijas Zanderes mātes 

vecmāmiņai ap 1860. gadu. 
Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.  
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2. vieta. PASAULĒ PIRMAIS MINIATŪRAIS FOTOAPARĀTS 

No 1938. līdz 1942. gadam VEF tika ražots tā laika mazākais 

fotoaparāts pasaulē – “VEF Minox”, kura konstrukciju 

izstrādāja izgudrotājs Valters Caps. Fotoaparāts bija īsts 

apvērsums pasaules fotorūpniecībā, jo pirmo reizi parādījās 

iespēja fotoaparātu ērti nēsāt līdzi un no tā lietotāja netika 

prasītas nekādas tehniskās zināšanas. Fotoaparāta filmiņā bija 

50 kadru. Viena no tā unikālākajām īpašībām bija iespēja 

fotografēt pat no 20 cm attāluma, iegūstot asu, kontrastainu attēlu. Ne velti tas likās pievilcīgs arī 

slepeno dienestu darbiniekiem. “VEF Minox” fotoaparāti Latvijas tirgū parādījās 1938. gadā, VEF 

veikalā Brīvības ielā tos varēja iegādāties par 248 latiem. Katram fotoaparātam bija kārtas 

numurs un gravējums „Made in Latvia”. Līdz Otrā pasaules kara sākumam tika saražots 

aptuveni 17 000 kameru, ko eksportēja uz Šveici, Angliju, Vāciju, Norvēģiju, ASV, Japānu, PSRS 

un citām valstīm. 

3. vieta. LR AUGSTĀKAIS APBALVOJUMS – TRIJU 

ZVAIGŽŅU ORDENIS. Meta autors Gustavs Šķilters (1874 – 

1954). Gatavots zeltkaļu darbnīcā „Kalvis”. Rīga. 1999. gads. 

Sudrabs, zelts, emalja. 

Triju Zvaigžņu ordenis dibināts 1924. gada 25. martā par 

piemiņu Latvijas valsts tapšanai un atjaunots pēc neatkarības 

atgūšanas ar Valsts prezidenta Gunta Ulmaņa izsludināto 

likumu 1994. gada 25. oktobrī. 

Ordeni ar devīzi „Per aspera ad astra” (Caur ērkšķiem uz 

zvaigznēm) piešķir par nopelniem Tēvijas labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, 

kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai saimnieciskajā darbā. Par nopelniem uzskatāma ilgstoša, 

priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība vai arī atsevišķi izcili darbi Latvijas neatkarības 

atjaunošanas un valsts tālākas nostiprināšanas un veidošanas laikā. 

 

4. vieta. ZOBENS. Siguldas Saksukalna kapulauks. 11. gs. 1. puse. Bronza, dzelzs. Saglabājies 

garums ap 61 cm. Zobens atrasts 1835. gada 18. jūlijā, kad Lorupes (Kronenberg) muižas īpašnieks 

barons Karls Volfs (Karl Baron von Wolff) veica amatierizrakumus minētajā kapulaukā, izpētot 

piecus lībiešu kapu uzkalniņus. ZOBENA ATDARINĀJUMS ar maksti. 1938. gads. Nerūsējušais 

tērauds, bronza, sudrabs, āda. Zobena garums 102,6 cm, 

maksts garums 86,5 cm. Saksukalna zobens izmantots 

kā paraugs atdarinājumam, kas kā Latvijas armijas 

dāvana ģenerālim Jānim Balodim pasniegta valsts 

pastāvēšanas 20 gadu jubilejā 1938. gadā. Zobena 

asmeni rotā uzraksti – vienā pusē: „No zobena saule 

lēca”, bet otrā: „Armija – virspavēlniekam J. Balodim. 

1918.–1920. g.” . No ādas darināto maksti grezno gala 

apkalums, kurā radoši izmantoti lībiešu 11.–12. gs. 

zobenu maksts rotājumi. 
Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM. 
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Muzeju nakts „Dauderos”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LNVM nodaļā „Dauderi” apmeklētāji Muzeju nakts pasākumu laikā varēja dejot, sportot, zīmēt, 

skatīt modes skates un zīmējumus, kā arī iesaistīties citās nodarbībās ar BJC „Laimīte”, Rīgas 

Dabaszinību skolu, SRAC „Saule” un bērnu TDA „Dzirkstelīte”. Bija apskatāma arī izstāde „603 

kilometri”, ko veidojis Sociālās rehabilitācijas un 

aprūpes centrs „Saule” sadarbībā ar Igaunijas un 

Lietuvas sadraudzības centriem. 

Mazie dejotāji „Dauderos”. 

 

Vēsturiskais fotostūrītis Muzeju naktī.  

 

 Rīgas Dabaszinību skolas infostabs.                                             

  Fotogrāfe Anna Zeibārte, LNVM.  
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Muzeju nakts Āraišos ar moto „Vēro, klausies, baudi zaļi!” 
Āraišu arheoloģiskais muzejparks 

Muzeju naktī piedāvāja plašu 

programmu: zoologa Viļņa Skujas 

stāstījumu par bebriem, Cēsu 

1.pamatskolas zēnu kora koncertu; 

Amatas mednieku stāstus, sarunas 

par mežu un tā nozīmi Āraišu 

ezerpils iedzīvotāju ikdienā, varēja 

dziedāt Meža dziesmas un minēt 

meža mīklas.  

No dabas materiāliem tika gatavotas 

latvju zīmes un veidota neliela 

izstāde, bija skatāma arī Amatas 

novada mednieku trofeju izstāde. Pirmo reizi notika Nakts orientēšanās sacensības Meitu salā  

„Pa akmens laikmeta mednieka pēdām” 

un pirmo reizi Muzeju nakts laikā Āraišu 

arheoloģiskajā muzejparkā varēja arī 

nakšņot teltī.   

Orientēšanās sacensību dalībnieki.  

Fotogrāfe Agnese Ramata, LNVM. 

Āraišu arheoloģiskā muzejparka vadītāja Agnese Ramata (vidū)  

ar Muzeju nakts apmeklētājiem.   
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Kārlis Ulmanis un viņa laiks jauno mākslinieku skatījumā 
24. maijā Latvijas Nacionālajam vēstures 

muzejam 2012. gadā uzsāktā sadarbības 

projekta noslēgumā tika nodoti J. Rozentāla 

Rīgas Mākslas vidusskolas audzēkņu 2012. 

gadā gleznotie darbi, kas mūsdienu jauniešu 

radošā interpretācijā parāda Kārļa Ulmaņa 

(1877 – 1942), pirmā Latvijas Republikas 

Ministru prezidenta un Latvijas Valsts 

prezidenta (1936 – 1940) personību un devumu 

Latvijas vēsturē.  

Darbi turpmāk glabāsies LNVM krājumā.  

 

 
 

 

Attēlos: J. Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas 

audzēkņi, skolas direktors Jānis Ziņgītis un 

LNVM direktors Arnis Radiņš muzeja ekspozīcijā. 

Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM. 

 

 

 

 
 

Vēsturiski nozīmīgi apmeklētāji 

Pirmās apmeklētājas muzejā no Daugavas gātes 

puses ieejas bija Uzlecošās saules zemes – Japānas 

pārstāves. Savukārt pirmā organizētā grupa, kas 

muzejā ienāca pa jauno ieeju, bija Rīgas  

200. bērnudārza sagatavošanas grupa ar 

audzinātājām un vecākiem. 

 

Līdzās japāņu meitenēm - LNVM Muzejpedagoģijas un 

izstāžu departamenta vadītājas vietniece Zane Lāce. 

 

 
Fotogrāfijas -  LNVM. 
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Valsts Kultūrkapitāla fonda piešķīrumi 
VKKF piešķīris 6000 latu grāmatas „Pieminekļu valdei 90. Pieminekļu valdes mantojums LNVM 

krājumā” veidošanai un izdošanai (projekta vadītāja LNVM Etnogrāfijas nodaļas galvenā 

glabātāja Sanita Stinkule).  

Grāmata iecerēta kā avotu publikācija ar komentāriem un to izdos Latvijas Nacionālais vēstures 

muzejs - viens no lielākajiem Pieminekļu valdes savākto arheoloģisko, etnogrāfisko, vēsturisko 

un mākslas materiālu glabātājiem. Tā nodrošinās Pieminekļu valdes savāktā kultūrvēsturiskā 

materiāla pieejamību plašam interesentu lokam. 

Programmā „Nacionālās identitātes veicināšana” v/a Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 

saņēmis finansiālu atbalstu 20 000 latu apmērā projekta (populārzinātniskas grāmatas, izstādes 

un starptautiskas konferences) „Ceļā uz latviešu tautu. Arheoloģiskās liecības par latviešu tautas 

veidošanos 13.-18.gs.” īstenošanai (projekta vadītājs LNVM Arheoloģijas departamenta pētnieks 

Vitolds Muižnieks).  

Savukārt programmā „Tradicionālā kultūra” piešķirts finansējums 800 latu apmērā 

nodibinājumam „Āraišu ezerpils fonds” radošo darbnīcu „Esi radošs Āraišos” organizēšanai 

Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā 2013. gada vasarā. 

Muzejs veidos ceļojošo izstādi par LTF  
Noslēdzies Kultūras ministrijas izsludinātais atklātais projektu konkurss par Latvijas Tautas 

frontes 25 gadu jubilejas pasākumu īstenošanu Latvijas reģionos. Konkursa mērķis ir nodrošināt 

jubilejas pasākumu īstenošanu visā Latvijā, veidojot sadarbību starp muzejiem, bibliotēkām, 

arhīviem un izglītības iestādēm, kā arī veicināt ar LTF darbību saistīto kultūrvēsturisko 

materiālu apzināšanu, komplektēšanu un popularizēšanu. Latvijas Nacionālais vēstures 

muzejs saņēmis atbalstu 1500 latu apmērā ceļojošās izstādes „Ceļā uz Latvijas brīvību” izveidei 

un izglītojošu pasākumu īstenošanai Latvijas novados.        

 

 



www.lnvm.lv | LNVM ziņnesis | 2013. gada jūnijs | PIEDĀVĀJUMI 16 

piedāvājumi 

Skolām, bibliotēkām, sabiedriskām iestādēm 
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs skolām, bibliotēkām, sabiedriskām iestādēm piedāvā 

šādas ceļojošās izstādes:  

 „Mēs, tauta” 

 „Latvija: Tauta. Zeme. Valsts” 

 ,,Latvija Brīvības cīņu laikā. 1918. – 1921.” 

 „Baltijas brīvības ceļš” 

 „Patiesība par Lielvārdes jostu?” 

 ,,Rīgas naudai - 800” 

 „Latvijas Valsts prezidenti” 

Ceļojošo izstāžu eksponēšanas maksa par 1 dienu – 3 Ls. 

Sākumskolas audzēkņu grupām 

vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS, Pils laukumā 3,  

Rīgas pils 3. stāvā. 

 „Mana mīļākā rotaļlieta” (muzejpedagoģiskā programma, kuras laikā skolēni uzzina,  

ar kādām rotaļlietām bērni spēlējās pirms 10, 100 un 1000 gadiem); 

  „Kā dzīvoja senie ļaudis” (muzejpedagoģiskā programma, kuras laikā skolēni iepazīstas  

ar seno cilvēku dzīvesveidu akmens, bronzas un dzelzs laikmetā); 

 „Ceļojums laikā no ledus laikmeta līdz 19. gs.” (programma, kuras laikā skolēni iepazīstas ar cilvēku  

dzīvi akmens, bronzas un dzelzs laikmetā un latviešu tradicionālo kultūru un dzīvesveidu 19. gs.); 

 „Kā Pastariņam skolā gāja” (muzejpedagoģiskā programma, kuras laikā skolēni uzzina,  

kā mācījās zemnieku bērni 19. gs.); 

 „Ābece – mana pirmā mācību grāmata” (muzejpedagoģiskā programma, kuras laikā skolēni iepazīstas  

ar pirmajām latviešu ābecēm); 

 „Ciemos pie zemnieka un muižnieka” (muzejpedagoģiskā programma, kura iepazīstina  

ar zemnieku un muižnieku dzīvesveidu 19. gs.); 

 „Latviešu gadskārta” (muzejpedagoģiskā programma, kuras laikā skolēni var iepazīties  

ar latviešu gadskārtas svētkiem, ticējumiem); 

 „Mana Latvija” (muzejpedagoģiskā programma, kurā skolēni uzzina par Latvijas Republikas  

dzimšanas dienu un Lāčplēša dienu). 

 

Pamatskolas un vidusskolas audzēkņu grupām: 

vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS, Pils laukumā 3,  

Rīgas pils 3. stāvā.  

 „Latvijas senvēsture” (tematiskā ekskursija ekspozīcijā, darba lapas) P/sk., V/sk.; 
 „Latvija viduslaikos” (tematiskā ekskursija ekspozīcijā, darba lapas) P/sk., V/sk. 
 „Viduslaiku bruņinieki” (muzejpedagoģiskā programma, kuras laikā skolēni iepazīstas  

ar Rīgas pils vēsturi, bruņinieku ieročiem, dzīvesveidu. Skolēniem ir iespēja iejusties nelielā bruņinieku svētku 

ainā, izmantojot viduslaiku tērpu un apbruņojuma atdarinājumus) P/sk.;„Viduslaiku pilsēta – Rīga” 

(muzejpedagoģiskā programma, darba lapas) P/sk., V/sk.; 
 „Senā skola un rakstība” (muzejpedagoģiskā programma, kuras laikā skolēni iepazīstas  

ar to, kā bērni mācījās skolā 19. gs.); P/sk. 
 „Ornaments, zīme, simbols Latvijā” (tematiskā ekskursija ekspozīcijā) P/sk., V/sk.; 
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 „Apģērbs gadsimtu gaitā Latvijas teritorijā” (no akmens laikmeta līdz 19. gs. beigām) (tematiskā ekskursija 

pamatekspozīcijā, darba lapas) P/sk., V/sk.; 
 „Rotaslietu attīstība Latvijā līdz 17. gs.” (tematiskā ekskursija ekspozīcijā) P/sk., V/sk.; 
 „Kurzemes un Zemgales hercogiste hercoga Jēkaba valdīšanas laikā” (muzejpedagoģiskā programma, darba 

lapas) P/sk., V/sk.; 
 „Tautastērpi Latvijas novados” (tematiskā ekskursija ekspozīcijā) P/sk., V/sk.; 
 „Zemnieku un muižnieku dzīvesveids 18. – 20. gs. sāk.” (tematiskā ekskursija ekspozīcijā, darba lapas) P/sk., 

V/sk.; 
 „Mode un uzvedības kultūra 17. – 20. gs” (muzejpedagoģiskā programma, darba lapas) P/sk., V/sk.; 
 „Sakrālā arhitektūra un māksla 14. – 18./19. gs. mijā” (muzejpedagoģiskā programma vidusskolas klasēm, 

darba lapas) V/sk.; 
 „Jūgendstila interjers, rotas, aksesuāri” (tematiskā ekskursija ekspozīcijā, darba lapas) V/sk. 
 „Naudas vēsture Latvijā” (tematiskā ekskursija ekspozīcijā) P/sk., V/sk.; 
 „Heraldika un ģerboņu vēsture Latvijā” ( muzejpedagoģiskā programma, kuras laikā skolēni iepazīstas ar 

heraldikas principiem, ģerboņu vēsturi Latvijā, Latvijas Republikas ģerboņa izveidi, darba lapas) P/sk., V/sk.; 
 „Latvijas Republika. 1918. – 1940. g.” (tematiskā ekskursija ekspozīcijā, darba lapas)  

P/sk., V/sk.; 
 „Latvijas valstiskās neatkarības zaudēšana” (tematiskā ekskursija ekspozīcijā, darba lapas) P/sk., V/sk. 

 

informācija, ekskursiju un muzejpedagoģisko programmu  

pieteikšana: 

LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS 

Pils laukums 3 (Rīgas pilī, 3. stāvā); tālrunis: 67221357.  

Darba laiks: pirmdien - piektdien no 8.30 līdz 17.00. 

LNVM nodaļa „DAUDERI” 

Sarkandaugavas iela 30, Rīga, LV- 1005; tālrunis: 67392229. 

Darba laiks: pirmdien - piektdien no 8.30 līdz 17.00. 

LNVM nodaļa ĀRAIŠU ARHEOLOĢISKAIS MUZEJPARKS 

Āraiši, Amatas novads, LV 4140; tālrunis: 64107080. 

Darba laiks: pirmdien - piektdien no 8.30 līdz 17.00. 
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Cenrādis  
 Muzeja pamatekspozīciju, izstāžu un teritorijas apmeklējums 

1.1. PAMATEKSPOZĪCIJAS APMEKLĒJUMS (ar PVN) 

1.1.1. Pieaugušajiem 1 persona 2,00 

1.1.2. Skolēniem 1 persona 0,50 

1.1.3. studentiem, pensionāriem 1 persona 1,00 

1.1.4. ģimenes biļete (1–2 pieaugušie ar 1–2 bērniem) 1 apmeklējums 2,50 

1.2. MUZEJA VEIDOTAS IZSTĀDES APMEKLĒJUMS (ar PVN) 

1.2.1. Pieaugušajiem 1 persona 2,00 

1.2.2. Skolēniem 1 persona 0,50 

1.2.3. studentiem, pensionāriem 1 persona 1,00 

1.2.4. ģimenes biļete (1–2 pieaugušie ar 1–2 bērniem vai viena daudzbērnu ģimene) 1 apmeklējums 2,50 

1.3. VIESIZSTĀDES APMEKLĒJUMS (ar PVN) 

1.3.1. Pieaugušajiem 1 persona 2,00 

1.3.2. Skolēniem 1 persona 0,50 

1.3.3. studentiem, pensionāriem 1 persona 1,00 

1.3.4. ģimenes biļete (1–2 pieaugušie ar 1–2 bērniem vai viena daudzbērnu ģimene) 1 apmeklējums 2,50 

1.4. PAMATEKSPOZĪCIJAS UN MUZEJA VEIDOTU TEMATISKU IZSTĀŽU APMEKLĒJUMS (ar 

PVN) 

1.4.1. Pieaugušajiem 1 persona 3,00 

1.4.2. Skolēniem 1 persona 0,80 

1.4.3. studentiem, pensionāriem 1 persona 1,50 

1.4.4. ģimenes biļete (1–2 pieaugušie ar 1–2 bērniem vai viena daudzbērnu ģimene) 1 apmeklējums 3,80 

1.5. Ekskursija muzeja krātuvē (grupā līdz 10 personām) 1 persona 10,00 

1.6. Gida pakalpojumi muzeja ekspozīcijās un izstādēs (grupā ne vairāk kā 30 personas) līdz 60 minūtēm 

1.6.1. latviešu valodā 1 grupa 5,00 

1.6.2 svešvalodā (angļu, krievu, vācu valodā, izņemot krievu valodu  1.–9.klašu 

skolēniem) 

  

1.6.3. krievu valodā 1.–9.klašu skolēniem 1 grupa 5,00 

1.7.  „DAUDERU” PARKA BRĪVDABAS IZSTĀDES APMEKLĒJUMS (ar PVN) 

1.7.1. Pieaugušajiem 1 persona 0,50 

1.7.2. Skolēniem 1 persona 0,20 

1.7.3. studentiem, pensionāriem 1 persona 0,40 

1.7.4. ģimenes biļete (1–2 pieaugušie ar 1–2 bērniem vai viena daudzbērnu ģimene) 1 apmeklējums 0,70 
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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 īsteno izstāžu darbību Latvijā un ārvalstīs, veic pētniecisko darbību, organizē konferences un 

seminārus, sadarbojas ar Latvijas skolām, iestādēm, izdod rakstu krājumus un citas publikācijas. 

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nodaļas ir Āraišu arheoloģiskais muzejparks un „Dauderi”. 

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 ne vien izstādes, bet arī izīrē telpas un brīvdabas teritoriju dažāda rakstura 

pasākumiem.  

 

LNVM | http://www.draugiem.lv/www.lnvm.lv 
https://twitter.com/LV_vest_muzejs 
http://www.facebook.com/latvijasnacionalais.muzejs 

ĀRAIŠU ARHEOLOĢISKAIS MUZEJPARKS   

http://www.facebook.com/araisi.lakefortress 
https://twitter.com/araisimuseum 
flickr.com - Araisi Iron Age Lake Fortress; vimeo - AraisiLake fortress. 
„DAUDERI”  

https://twitter.com/Dauderi_LNVM 
http://www.facebook.com/dauderi.lnvm 
http://www.draugiem.lv/www.dauderi.lv 
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