
Latvijas Etnogrāfiskais 
brīvdabas muzejs

Tematiskā ekskursija „Apjumības jeb Miķeļi latviešu zemnieka sētā“
Ekskursija iepazīstina ar rudens saulgriežu svētkiem, kurus svinēja ap Miķeļa 
dienu, kad labība jau bija nopļauta un savesta zem jumta. Pastaiga muzejā sniedz 
priekšstatu par dzīvi Vidzemes zemnieka sētā (18. gs. – 19. gs.), darba, godību un svētku 
dienu maiņu, kā arī parāda Vidzemei raksturīgās īpatnības, kas izpaužas ēku būvveidā, 
novietojumā un mājas iedzīves priekšmetos. Ekskursijas laikā ar rotaļām un 
mīklu minēšanu skolēniem arī ļauj iejusties tā laika pusauga bērnu dzīves ritējumā. 
Ilgums – 1 stunda. EUR 14,23.

Interaktīvā ekskursija „Rudentiņ, bagāts vīrs!“ 
Ekskursija sniedz priekšstatu par dzīvi Zemgales zemnieka sētā (18. – 19. gs.) un iepazīstina ar 
ražas svētības nesēju Jumi, Jumja dzīšanas un ķeršanas tradīciju, kā arī svinībām, kuras 
rīkoja pēc lielo rudens darbu pabeigšanas – Miķeļiem  un Mārtiņiem jeb Apjumībām un Apkūlībām.  
Pastaigas laikā tiek rādītas rijas – saimniecības ēkas, kur kaltēja un kūla labību –, to 
izveidojumu, dažādas iekārtas, priekšmetus un darbus tajās. Skolēni tiek iepazīstināti ar Priedes kroga 
Stadulā izvietotajiem 18. un 19. gs. izmantotajiem transportlīdzekļiem un dalībniekiem tiek dota 
iespēja apgūt prasmi malt graudus rokas dzirnavās un piedalīties tematiskās rotaļās un spēlēs.  
Ilgums – 2 stundas. EUR 28,46. 
Tematiskā programma „Mūzikas instrumenti zemnieka sētā“
(6. – 9. klašu skolēniem)
Programmas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar latviešu tautas mūzikas 
instrumentiem. Programmas pirmā daļa (muzeja Administrācijas zālē) ietver stāstījumu par 
tautas muzicēšanas tradīcijām, dažādu skaņu rīku demonstrāciju un iespēju 
dzirdēt daļu no instrumentiem, tāpat arī kopīgu muzicēšanu un skaņu rīku darbnīcu. 
Programmas otro daļu veido Lībiešu sētas (19. gs.) apskate, rotaļas un spēles muzeja teritorijā. 
Ilgums – 2 stundas. EUR 28,46.

Tematiskā programma „Rotaļas un spēles Zemgales sētā“
(1. – 5. klašu skolēniem)
Programmas laikā skolēni iepazīst dzīvi Zemgales zemnieka sētā (18. – 19.gs.), 
apskata ēkas un izzina to funkcijas saimniecībā, izpēta sadzīves priekšmetus un saimes 
dzīves ritumu. Stāstījumam par sētu un dzīvi tajā seko tautas rotaļas un spēles Zemgales 
sētas pagalmā, skaitāmpantu apgūšana un mīklu minēšana. Programmas noslēgumā 
dalībnieki tiek aicināti nelielā pārgājienā caur muzeju līdz Launaga pļavai un bērnu spēļu laukumam. 
Ilgums – 1 stunda. EUR 14,23.

LATVIJAS 100 GADEI!
Interaktīvā ekskursija „Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes“
(6. – 9. klašu skolēniem)
Interaktīvās un tematiskās ekskursijas laikā skolēni iepazīstas ar 1920. gada Agrārās reformas būtību, gūst 
priekšstatu par dzīvi „Jaunsaimniekos” – saimniecību, kura radās ar Agrārās reformas atbalstu. Darbojoties līdzi, 
skolēni var iepazīt veļas mazgāšanas iekārtas un darbus senākos laikos, apmeklēt tuvumā esošo amatnieku darbnīcas un 
piedalīties praktiskās nodarbēs – māla svilpaunieku izgatavošanā, vērpjamo ratiņu detaļu “dreijāšanā” un grīdas segas aušanā. 
Ilgums – 3 stundas. EUR 42,69.

Muzejpedagoģiskā programma „Ciemos pie Martas tantes Jaunsaimniecībā“
(1. – 5. klašu skolēniem)
Muzeja pedagoģiskās programmas laikā skolēni gūst priekšstatu par dzīvi „Jaunsaimniekos” – saimniecībā, kura 
radās 1920. gada Agrārās reformas rezultātā. Dalībnieki tiek iepazīstināti ar ceļa krogu un tajā izvietoto 
transporta līdzekļu izstādi, uzzina, kā agrāk veļu mazgāja un gludināja, iemēģina spēkus veļas velēšanā un berzēšanā uz rievainā 
veļas dēļa un ūdens izgriešanā no lina palaga, apgūst kādu no seno laiku spēlēm un rotaļām un apmeklē podnieka darbnīcu – cepli. 
Ilgums – 2 stundas. EUR 28,46. 

Programmu cena neiekļauj ieejas maksu muzejā. 
Ieejas maksa skolēniem EUR 1,40 (no 1.05. līdz 30.09.), EUR 0,70 
(no1.10 līdz 30.04). 10 skolēni - ieeja 1 skolotājam bez maksas.

Pieteikšanās: ekskursijas@brivdabasmuzejs.lv vai zvanot 67994106
www.brivdabasmuzejs.lv 
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