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 Grāmata par Latvijas Republikas sākumgadiem 

800 lappušu biezais izdevums 

”1918. – 1920. gads Latvijas 

Republikas Pagaidu valdības 

sēžu protokolos, notikumos, 

atmiņās” tapis Valsts kancelejas 

sadarbībā ar VSIA „Latvijas 

Vēstnesis” un kopīgi ar Latvijas 

Nacionālo vēstures muzeju, 

Latvijas Kara muzeju, Latvijas 

Nacionālo arhīvu un Latvijas 

Nacionālo bibliotēku. Tā ir pirmā 

reize, kad apkopoti un izdoti 

K.Ulmaņa vadītās Pagaidu valdības (1918.g. 19. novembris – 1920.g.11. jūnijs, šajā laika posmā 

pastāvēja trīs Ministru kabineti) sēžu protokoli. Iepriekš apkopoti un izdoti tikai tie Ministru 

kabineta sēžu protokoli, kas attiecas uz Latvijai liktenīgo 1940. gada vasaru. 

Grāmata veidota, atvēruma vienā pusē dodot attiecīgās sēdes dokumentu, bet otrā 

skaidrojumu par tajā teikto, laikabiedru atmiņu fragmentus, preses ziņas, notikumu 

fotogrāfijas un vizuālo materiālu. Tā kalpos ne tikai kā dokumentu avots, bet arī kā Latvijas 

vēstures padziļināts apraksts. Aprakstītie notikumi skar gan Rīgu, gan daudzas citas Latvijas 

vietas. Latvijas Pagaidu valdības sēžu protokolu grāmatu dāvinās skolām un bibliotēkām, 

interesenti to varēs iegādāties. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D E C E M B R I S  
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kalendārs | 2013.g. decembris 

Izstādes 

vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS, Pils laukumā 3,  

Rīgas pils 3. stāvā 

Muzeja pamatekspozīcija uz nenoteiktu laiku apmeklētājiem slēgta. 

 

vieta: LNVM nodaļa „DAUDERI” 

pastāvīgās izstādes 

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

vēsture”. 

 

Pasākumi 
vieta: LNVM nodaļa „DAUDERI”, Rīgā, Sarkandaugavas ielā 30.  

Jābrauc ar 5. vai 9. tramvaju līdz pieturai „Aldaris” vai ar 267. maršruta taksometru  

līdz galapunktam. Ir autostāvvieta. 

laiks: 14. decembrī plkst. 12.00. 

 Ģimenes diena muzejā. Tematiska nodarbība „Mācīsimies Ziemassvētku  

dzejolīti muzejā jeb Mazās Māras ziemas stāsts”. 

 

Tuvojas Ziemassvētki un ikviens bērns tajos  

cer saņemt kādu dāvanu. Lai godam sastaptu 

Ziemassvētku vecīti, jāzina vismaz viens dzejolītis. 

To parasti iemācās mājās, bērnudārzā, skolā,  

bet dažkārt arī muzejā.  

Apgūstot Jāņa Jaunsudrabiņa dzejol“Mazā Māra”, 

varēs arī aplūkot senas muzeja krājuma fotogrāfijas 

ar ziemas skatiem .  

Gan bērni, gan pieaugušie varēs salīdzināt mūsdienu 

ziemas apģērbu ar bērnu apģērbu pirms 30, 50 

gadiem un vēl senākiem laikiem, un uzzināt, kā 

mainījušās tērpu valkāšanas tradīcijas.  

Pasākuma noslēgumā muzeja darbinieki kopā ar ģimenēm izrotās „Dauderu” svētku egli. 

„Dauderu” pievilcību vairo plašais parks, kas ieskauj muzeja ēku. Tajā ģimenes ar bērniem 

daļu šīs vietas apmeklējumam atvēlētā laika var pavadīt svaigā gaisā.  

Par ģimeni šo nodarbību kontekstā muzejs uzskata pirmsskolas un jaunāko klašu bērnus, 

kurus pavada pieaugušie (vecāki, radinieki, draugi).  

Maksa par līdzdalību pasākumā 2.50 Ls neatkarīgi no ģimenes locekļu skaita. 
Zīmējums no J.Jaunsudrabiņa grāmatas "Mazā Māra". Ziemas stāsts 14 ainās ar autora ilustrācijām.  

Izdota Rīgā 1929. gadā. 
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LNVM izstādes ārpus muzeja 
Izstāde „Kas pagātni pētī – nākotni svētī! Pieminekļu valdei – 90” 

vieta: Latvijas Republikas Saeimas bibliotēka | laiks: līdz 2014. gada aprīlim. 

 

Izstāde „18. novembris – Latvijas Republikas pasludināšanas svētki”. 

vieta: Latvijas Republikas Ministru kabinets | laiks: līdz 31. decembrim. 

 

Izstāde „Latvijas nauda no lata līdz eiro” 

vieta: Igaunijas bankas muzejs Tallinā | laiks: 19. decembris – 2014. gada 28. februāris 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Attēlā: Igaunijas bankas ēka,  

kurā atrodas arī Igaunijas bankas muzejs. 

Publicitātes foto. 

 

 

 

 

 

CEĻOJOŠĀS IZSTĀDES  

Izstāde „Ceļā uz Latvijas brīvību”  

vieta: Liepājas universitāte |laiks: līdz 13. decembrim. 

 

Izstāde „Latvija Brīvības cīņu laikā. 1918. – 1921.”  

vieta: Rīgas Hanzas vidusskola| laiks: 9. – 13. decembris. 
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aktualitātes 2013.g. decembrī 

Bezmaksas apmeklējums   

Katra mēneša pēdējā sestdienā ieeja muzejā ir par brīvu. Bezmaksas apmeklējuma diena 

decembrī – 28. decembris. LNVM nodaļa „Dauderi” 23., 24., 25., 26., 30., 31. decembrī un  

1. janvārī būs slēgta. 22. un 29. decembrī darba laiks no 11 līdz 16. Āraišu arheoloģiskais 

muzejparks strādās 26. -29. decembrī,  darbu atsāks 2. janvārī.  

802 fotonegatīvi no LNVM krājuma nominēti UNESCO programmas „Pasaules 

atmiņa” Latvijas nacionālajam reģistram 
UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas 

nacionālais reģistrs papildināts ar jaunu nomināciju 

„Tradicionālo prasmju un dzīvesveida 

dokumentēšana Pieminekļu valdes 1924. – 1931. gada 

ekspedīciju fotonegatīvos”.  Tie ir 802 fotonegatīvi no 

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Vēstures 

departamenta Fotonegatīvu krājuma. Uzņēmumi 

izdarīti Izglītības ministrijas Pieminekļu valdes 

organizēto etnogrāfisko ekspedīciju laikā no 1924. līdz 

1931. gadam. Tā ir vienīgā autentiskā fotonegatīvu 

kolekcija, kas atspoguļo mērķtiecīgi un objektīvi veidotu 

vizuālu liecību dokumentāciju par latviešu tradicionālo 

dzīvesveidu 20. gadsimta sākumā, īpaši fiksējot valstij 

vēsturiski izšķirošu laiku Agrārās reformas realizācijas periodā.  

Fotonegatīvu kolekcija ir neaizstājams vizuāls izziņas avots, jo 

daudzas liecības, kas raksturo tradicionālo dzīvesveidu  

20. gadsimtā, līdz mūsdienām nav saglabājušās. Fotonegatīvi 

ataino zudušu kultūrrealitāti, veidojot kvalitatīvu, objektīvu un 

ļoti nozīmīgu vizuālo izziņas avotu, kas var sekmēt tā laika 

Latvijas vēstures interpretāciju.  

Kolekcija ir unikāla ne vien Latvijas, bet arī visas pasaules 

kontekstā kā kvalitatīvs un 

profesionāls piemērs šādu 

pētījumu veikšanā. 

Pieminekļu valde 

arheoloģiskās, 

arhitektoniskās un etnogrāfiskās ekspedīcijas plānveidīgi 

organizēja katru vasaru no 1924. līdz 1944. gadam. Kopumā 

šo gadu laikā uzņemti apmēram 53 600 fotonegatīvi. 
 

Attēlos: (augšā) Ādu mērcēšana Rēzeknes apriņķa Vidsmuižas pagasta 

Puraku sādžā. 1926. gada vasara. Fotografēja Jānis Students; (pa labi) 

Loma nešana krastā pēc zvejas Tukuma apriņķa Milzkalnes pagasta 

Apšuciema jūrmalā. 1930. gada 18. jūnijs. Fotografēja Eduards Dzenis; 

(lejā) Veļas rullēšana Tukuma apriņķa Milzkalnes pagasta Lielapšu mājās. 

1930. gada 4. jūlijs. Fotografēja Eduards Dzenis. 
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Ceļojošā izstāde Ministru kabinetā 
Līdz 31. decembrim Ministru kabinetā 

apskatāma fotogrāfiju izstāde „18. novembris 

– Latvijas Republikas pasludināšanas svētki”.  

Izstāde ir veltījums valsts 95. gadadienā.  

To veido dažādu gadu fotogrāfijas sākot ar  

1920. gadu. Attēlos fiksēti valsts svētku mirkļi 

Latvijas novados. Fotogrāfijas atlasītas no 

Latvijas Kara muzeja un Latvijas Nacionālā 

vēstures muzeja krājuma.  

Apskatīt izstādi iespējams, piesakoties Valsts 

kancelejas Komunikācijas departamentā 

(e-pasts: maija.lace@mk.gov.lv, tālrunis 

67082924).  
 

Muzejs piedalās izstādē Brno „Noslēpumaino baltu pasaule””   
3. decembrī Morāvijas muzejā Brno, kas ir otrais  

lielākais muzejs Čehijā, atklāj starptautisko izstādi 

„Noslēpumaino baltu pasaule”.  

Izstāde veidota no Čehijas muzejos esošajām  

kolekcijām, kā arī deponējumiem no Polijas, Lietuvas, 

Latvijas u. c. Latvijas Nacionālais vēstures muzejs  

izstādē piedalās ar plašu arheoloģisko senlietu klāstu  

no akmens laikmeta līdz viduslaikiem.  

Aizvēstures senāko posmu pārstāv priekšmetu  

atradumi no Lubāna ezera pieminekļiem. Latvijas 

maztautu atšķirības materiālajā kultūrā rādītas ar 

krāšņajiem atradumiem no latgaļu, sēļu, zemgaļu,  

kuršu un lībiešu kapulaukiem. Livonijas viduslaiku 

kultūru ieskicē atsevišķi priekšmeti no Ikšķiles, Rīgas  

un Cēsīm. Izstāde apskatāma līdz 2014. gada beigām.  

www.mzm.cz/en/ Attēlā izstādes plakāts. 

 

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs gatavojas pārcelties  
Oktobrī Latvijas valdība nolēma atbalstīt Kultūras ministrijas piedāvājumu Latvijas Nacionālo 

vēstures muzeju un Latvijas Rakstniecības un mūzikas muzeju, kuru mājvieta ir ugunsgrēkā 

šovasar cietusī Rīgas pils, pārcelt uz pagaidu telpām, līdz tiks uzbūvēts Muzeju krātuvju 

komplekss Pulka ielā.  

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājumu uz trīs gadiem pārcels uz telpām Rīgā, Lāčplēša ielā 

106/108, savukārt muzeja ekspozīcijas ar nodrošinātu izstāžu darbību aptuveni uz pieciem 

gadiem izvietos telpās Brīvības bulvārī 32. To pielāgošanai „Valsts nekustamajiem īpašumiem” 

vajadzīgi četri mēneši. 

Pašlaik muzeja darbinieki plāno gan pašu pārcelšanās procesu, gan darbavietu, krājuma 

kolekciju un ekspozīciju izvietojumu jaunajās telpās.  
 

https://online.sigmanet.lv/horde/imp/compose.php?to=maija.lace%40mk.gov.lv
http://www.mzm.cz/en/
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Hronika 

Turpinās Pieminekļu valdes 90. gadadienai veltītie pasākumi  
14. novembrī Latvijas Universitātes (LU) kafejnīcā, 

Rīgā, Raiņa bulvārī 19, notika kārtējais zinātnes 

popularizācijas pasākums ciklā „Zinātnes kafejnīca”. 

Vakara tēma „Pieminekļu aizsardzība” bija veltīta  

90. gadskārtai kopš Pieminekļu valdes izveides.  

Ar ziņojumiem par kultūras pieminekļu aizsardzības 

institūcijām un to darbību Latvijā dažādos laika 

posmos uzstājās LU Vēstures un filozofijas fakultātes 

dekāns Dr. hist. Andris Šnē, LU VFF docents  

Dr. hist. Mārtiņš Mintaurs, Valsts kultūras  

pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs Juris 

Dambis, VKPAI Rīgas reģionālās nodaļas vadītājs Jānis Asaris. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja 

Vēstures departamenta Foto materiālu kolekcijas galvenā glabātāja Gunita Baumane (attēlā) stāstīja par 

Pieminekļu valdes darbību kultūras mantojuma apzināšanā un pārvaldībā no 1923. līdz 1944. gadam. 

 

Izstādes atklāšana Ministru kabinetā  
12. novembrī LR Ministru kabinetā atklāja  

fotogrāfiju izstādi „18. novembris – Latvijas 

Republikas pasludināšanas svētki”. Dažādu gadu 

fotogrāfijās no muzeju krājumiem fiksēti valsts  

svētku mirkļi Latvijas novados sākot ar 1920. gadu.  

Attēlos: 1. (centrā) aizsardzības ministrs Artis Pabriks. No  

kreisās Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes 

komunikācijas jautājumos Laine Kučinska un Komunikācijas 

departamenta konsultante Maija Lāce, LNVM direktora vietniece zinātniskajā darbā Irina Zeibārte un Valsts robežsardzes galvenās 

pārvaldes AP Koordinācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas galvenā inspektore Jevgēnija Pozņaka; 2. pa labi - tieslietu ministrs Jānis 

Bordāns (kreisajā pusē) un A. Pabriks kopā ar Rīgas Igauņu pamatskolas skolēniem un skolotājiem. Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM. 
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Projekts „Ceļā uz Latvijas brīvību” īstenots 
25. novembrī ar izstādes atklāšanu un semināru Liepājas Universitātē noslēdzās Latvijas Tautas 

frontes dibināšanas 25. gadadienai veltītais izglītojošo pasākumu cikls Latvijas novados  

„Ceļā uz Latvijas brīvību”. Latvijas Nacionālais vēstures muzejs to realizēja, iegūstot finansējumu 

Kultūras ministrijas projektu konkursā „Par Tautas frontes 25 gadu jubilejas pasākumu 

īstenošanu Latvijas reģionos” 1500 latu apmērā. Konkursa mērķis bija 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. 

Arī Liepājā, līdzīgi kā iepriekš Daugavpilī, 

Jēkabpilī un Cēsīs, uz semināru pulcējās 

vēstures skolotāji, kas noklausījās LNVM 

direktora vietnieces zinātniskajā darbā Irinas 

Zeibārtes priekšlasījumu par Latvijas 

Republikas Pagaidu valdības pirmajiem 

gadiem, īpaši akcentējot tās darbības posmu 

Liepājā. LNVM Vēstures departamenta 

pētnieks Toms Ķikuts savā lekcijā uzsvēra 

vēsturiskās atmiņas nozīmi Trešās atmodas un 

Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas kontekstā. LNVM Muzejpedagoģijas un izstāžu 

departamenta vadītāja Astrīda Burbicka semināra dalībniekus iepazīstināja ar izstādi un muzeja 

speciālistu izveidoto vēstures avotu krājumu un darba lapām.  

Savukārt izstāde tagad iekļauta muzeja ceļojošo izstāžu piedāvājumā. 2014. gada janvārī to varēs 

apskatīt Ādažu Kultūras namā. 

Lāčplēša diena „Dauderos” 

Novembris tika aizvadīts valsts svētku zīmē. 9. novembrī mazākiem bērniem notika patriotiska 

nodarbība “Mana Latvija”, 11. novembrī LNVM nodaļā „Dauderi” pirmo reizi tika izstādīts 

Latvijā vienīgais zināmais Lāčplēša Kara ordeņa pilnais komplekts, ko līdz ugunsnelaimei 

muzejs tradicionāli izstādīja Rīgas pilī reizi gadā kopš 1988. gada.  

 „Dauderus” Lāčplēša dienā apciemoja 655 apmeklētāji - gan individuāli, gan grupās. Kopumā 

novembrī kādreizējā Valsts prezidenta K.Ulmaņa vasaras rezidenci Sarkandaugavā apmeklēja 

1625 interesenti. Latvijas Nacionālais vēstures muzejs pateicas skolotājiem, skolēniem un 

vecākiem, kuri novembrī – Latvijas valsts proklamēšanas un Lāčplēša dienas mēnesī - apmeklēja 

„Dauderus”, lai smeltos zināšanas, patriotismu un lepnumu par Latvijas valsti. 
Fotoattēlu galeriju skat. facebook http://ejuz.lv/r0147 Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM. 

http://ejuz.lv/r0147
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Grāmatas par Latvijas Pagaidu valdības darbu atvēršanas svētkos 

Unikālo grāmatu „1918.-1920.gads 

Latvijas Republikas Pagaidu valdības 

sēžu protokolos, notikumos, atmiņās” 

svinīgi vaļā vēra 29. novembrī Latvijas 

Nacionālā teātra Baltajā zālē. 

Pasākumā piedalījās gan grāmatas 

veidotāji, gan valsts augstākās 

amatpersonas. Attēlā no kreisās:  

Linda Krūmiņa (Latvijas Nacionālā 

bibliotēka), redaktore Ilze Antēna, 

māksliniece Dita Pence, Dr. hist. Valda 

Pētersone (Latvijas Nacionālais 

arhīvs), Līga Peinberga (Valsts 

kanceleja), Barba Ekmane (Latvijas Kara muzejs), Kristīne Zaļuma (Latvijas Nacionālā 

bibliotēka), Irina Zeibārte, LNVM.  
 

No kreisās: Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane, 

Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa, LNVM 

direktora vietniece Irina Zeibārte, Ministru prezidents 

Valdis Dombrovskis un darba grupas vadītāja Līga 

Peinberga (Valsts kanceleja).  
 

Saeimas 

Juridiskā 

biroja 

vadītājs 

Gunārs Kusiņš 

un Valsts kancelejas  

direktore Elita Dreimane.  

 

 

 

Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa un  

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis.  

 

 

 

 

 

LNVM direktors Arnis Radiņš un  

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane. 

 

Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM. 
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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. „Baltijas brīvības ceļš” 

4. „Patiesība par Lielvārdes jostu?”  

5. „Rīgas naudai - 800” 

6.  „Mēs, tauta”  

7.  „Valsts prezidenta institūcijai – 90” 

8. „Kas pagātni pētī, tas nākotni svētī. Pieminekļu valdei – 90” 

9. „Ceļā uz Latvijas brīvību” (no 2014. gada janvāra). 

Ceļojošo izstāžu eksponēšana - 3 Ls dienā. Izstādi uzliek un noņem muzeja darbinieki. 

Transportēšana iespējama vieglajā auto. 

 

Muzejpedagoģiskās programmas skolām 2013./2014. m.g.  
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pamatekspozīcija Rīgas pilī uz nenoteiktu laiku slēgta. 

LNVM muzejpedagoģiskās programmas speciālisti piedāvā „Dauderos”. 

1. „Kas ir muzejs?” (muzejpedagoģiskajā programma skolēni uzzinās par muzeja funkcijām 

un daudzveidīgo darbu, ko veic muzeja speciālisti) S/sk., P/sk.; 

2.  „Mana mīļākā rotaļlieta” (muzejpedagoģiskajā programmā skolēni uzzinās, ar kādām 

rotaļlietām bērni spēlējās pirms 10, 100 un 1000 gadiem) S/sk.; 

3. „Ceļojums laikā no ledus laikmeta līdz 19. gs.” (muzejpedagoģiskajā programmā skolēni 

uzzinās par cilvēku dzīvi akmens, bronzas un dzelzs laikmetā un latviešu tradicionālo 

kultūru un dzīvesveidu 19. gs.) S/sk.; 

4. „Senā skola” (muzejpedagoģiskajā programmā skolēni uzzinās, kā agrākos laikos mācījās 

zemnieku bērni 19. gs.) S/sk., P/sk.; 

5.  „Latviešu gadskārtas” (muzejpedagoģiskajā programmā skolēni paplašinās zināšanas par 

latviešu gadskārtas svētkiem, ticējumiem.) S/sk., P/sk.; 

6. „Mana Latvija” (muzejpedagoģiskajā programmā skolēni uzzinās par LR dzimšanas 

dienu un Lāčplēša dienu) S/sk., P/sk.; 

7. „Viduslaiku bruņinieki” (muzejpedagoģiskajā programmā skolēni uzzinās par Rīgas pils 

vēsturi, bruņinieku ieročiem, dzīvesveidu. Būs iespēja iejusties nelielā bruņinieku svētku 

ainā, izmantojot viduslaiku tērpu un apbruņojuma atdarinājumus) P/sk.; 

8. „Mode un uzvedības kultūra 17. – 20. gs” (muzejpedagoģiskā programma, darba lapas) 

P/sk., V/sk.; 

9.  „Latvijas muižu dārzi un parki” (muzejpedagoģiskajā programmā izmantotas unikālas 

19.gs. beigu un 20. gs. sākuma fotogrāfijas un priekšmeti no LNVM krājuma) P/sk., V/sk.; 

10.  „Heraldika un ģerboņu vēsture Latvijā” (muzejpedagoģiskajā programmā skolēni 

uzzinās par heraldikas principiem, ģerboņu vēsturi Latvijā, Latvijas Republikas ģerboņa 

izveidi, darba lapas) P/sk., V/sk.; 
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11.  „Latvijas Republika 1918. – 1940. g.” (tematiskā ekskursija ekspozīcijā un izstādē „Divas 

dienas Kārļa Ulmaņa dzīvē”, darba lapas) P/sk., V/sk.; 

12. „Latvija Brīvības cīņu laikā” (lekcija, kurā, izmantojot LNVM krājuma fotogrāfijas, 

skolēni uzzinās par nozīmīgajiem 1918. – 1920. gada vēstures notikumiem) P/sk., V/sk.; 

13. „Ražots Latvijā” (muzejpedagoģiskā programma par LR saimniecības, īpaši rūpniecības, 

attīstību) P/sk., V/sk.; 

14.  „Padomju cilvēka ikdienas dzīve 20. gs. 40. - 80. gadi” (muzejpedagoģiskā programma, 

kurā izmantotas fotogrāfijas u. c. priekšmeti no LNVM krājuma) P/sk., V/sk.; 

15.  „Latvijas valstiskās neatkarības zaudēšana” (lekcija, kurā izmantotas fotogrāfijas u.c. 

vēstures avoti no LNVM krājuma, darba lapas) P/sk., V/sk.; 

16. „Ceļš uz Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanu” (lekcija, kurā izmantotas 

fotogrāfijas u.c. priekšmeti no LNVM krājuma) P/sk., V/sk.; 

17. „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.; 

Sagatavošanā: muzejpedagoģiskā programma „Tautastērpi Latvijas novados” P/sk., V/sk. 

 

„Dauderu” muzejpedagoģiskās programmas  
     1. "Dauderu pasakas" (programma, kurā skolēni ar dažādu uzdevumu palīdzību iepazīst 

latviešu folkloras mantojumu) S/sk., P/sk. 

     2. "Dauderu stāsti" (programma, kurā skolēnus iepazīstina ar interesantiem un neparastiem 

priekšmetiem no Dauderu krājuma, stāsti par tiem) P/sk. 

 

Āraišu arheoloģiskā muzejparka muzejpedagoģiskās programmas  
    1. “Akmens laikmets Latvijas teritorijā” P/sk.  2. “Izdzīvo teiku pasauli” Pirmsskola, S/sk. 

 

Muzejpedagoģiskās programmas apmeklējums: Ls 0,50 skolēniem, Ls 2 pieaugušajiem. 

Maksa par muzejpedagoģiskās programmas vadīšanu latviešu valodā un krievu valodā 

pirmskolas, sākumsskolas un pamatskolas grupām Ls 5. 

Maksa par muzejpedagoģiskās programmas vadīšanu vidusskolas grupām latviešu valodā Ls 5, 

krievu valodā Ls 10. Grupām, kuru skaits pārsniedz 10 cilvēkus, atlaide 10%. 

Grupas vadītājam un 3 skolēnus pavadošajām personām apmeklējums bez maksas. 

Pirmsskolas vecuma bērniem apmeklējums bez maksas. 

 

  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. Tālrunis: 67392229. 

  Darba laiks: pirmdien, otrdien – slēgts; trešdien - svētdien no 11.00 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.  
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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 iespējas īstenot izstāžu darbību Latvijā pašlaik ir ierobežotas, taču muzejs turpina veikt pētniecisko 

darbību, organizēt konferences un seminārus, veidot ceļojošās izstādes, sadarboties ar Latvijas skolām, 

iestādēm, izdot 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 

http://youtube.com/LNVMRigaspils 

 

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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