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        Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ziņnesis 

2012. gada MAIJS 

 
LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS (LNVM), Pils laukums 3 (Rīgas pilī, 

3.stāvā); tālrunis: 67221357. Ekspozīciju darba laiks: pirmdien – slēgts; otrdien – svētdien  

no 10.00 līdz 17.00.  

www.lnvm.lv 

 
 

 

LNVM nodaļa „DAUDERI”, Sarkandaugavas iela 30, Rīga, LV- 1005; tālrunis: 67392229.  
Ekspozīciju darba laiks: pirmdien, otrdien – slēgts; trešdien - svētdien no 11.00 līdz 17.00. 

www.lnvm.lv 

 

LNVM nodaļa ĀRAIŠU ARHEOLOĢISKAIS MUZEJPARKS, Āraiši, Amatas novads,  

LV 4140; tālrunis: 64107080; 26567912. Darba laiks līdz 1.novembrim: pirmdien – svētdien 

no 09.00 līdz 19.00. Ekspozīciju darba laiks no 1. novembra: pirmdien, otrdien – slēgts; 

trešdien – svētdien no 10.00 līdz 16.00. | www.lnvm.lv 

 

kalendārs / 2012. g. maijs 
Izstādes 
vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS, Pils laukumā 3, Rīgas pils 3. stāvā: 

laiks: līdz 6. maijam 

 izstāde ,,17.-18. gs. vēsturiskais portrets no LNVM krājuma”. 

JAUNUMS! laiks: 19. maijs – 17. jūnijs 

 izstāde ,,Amatu māksla. Tradīcijas un tehnikas" (sadarbībā ar LNVM organizē Japānas 

vēstniecība Latvijā un Japānas fonds). 

pastāvīgās izstādes 

 „Sakrālā māksla”, „Muzeja skolas klase”. 

 

vieta: LNVM nodaļa „DAUDERI” 
laiks: līdz 20. maijam 

 Aprūpes un sociālās rehabilitācijas centra "Saule" Ezera filiāles iemītnieku darbu 

izstāde "Zils zirgs zirņos". 

pastāvīgās izstādes 

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

vēsture”. 
 

 

 

 

 

http://www.lnvm.lv/
http://www.lnvm.lv/
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LNVM fotogrāfiju un dokumentu izstāde 
vieta: Latvijas Republikas Saeimas bibliotēka 

laiks: no 26. aprīļa līdz 7. novembrim 

 izstāde „Latvijas Republikas parlamentārisma aizsākumi”. 

Izstādē apskatāmi dokumenti un fotogrāfijas, kas sniedz ieskatu Tautas padomes darbībā, 

atspoguļo Satversmes sapulces vēlēšanas un tās darbu līdz Latvijas Republikas Satversmes 

izstrādei un 1. Saeimas vēlēšanām. 

Pieteikties Saeimas Kancelejas Protokola nodaļā pa tālruni 67087353 vai sūtot pieteikumu  

uz e-pastu: ekskursijas@saeima.lv.Apmeklējuma laiks tiks saskaņots. 

 
Attēlā: Satversmes sapulces vēlēšanu balsošanas 

iecirknis Bolderājā, Rīgā. 1920. gada aprīlis. 

Fotogrāfs nezināms. No LNVM krājuma. 
 

 

 

 
 

           

 

  

  

Attēlā: Latvijas Satversmes sapulces vēlēšanu kartiņa.  

1920. gads. No LNVM krājuma.  

 

 

 

Ceļojošās izstādes 
vieta: Rīgas Kultūru vidusskola 

laiks: 2.-11. maijs 

 izstāde „Baltijas brīvības ceļš”.  

       
       Fotogrāfs R.Kaniņš, LNVM. 

mailto:ekskursijas@saeima.lv
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Pasākumi 

LATVIJAS NACIONĀLAJĀ VĒSTURES MUZEJĀ, Pils laukumā 3, 

Rīgas pils 3. stāvā 

Ģimenes diena 

 5. maijā plkst. 12.00 tematisks pasākums „Modes pasaule”. 

Muzeja rīkoto Ģimenes dienu sezonas noslēguma pasākumā 

apmeklētājiem būs iespēja iepazīt Latvijas muižniekus un 

muižnieces izstādē “17. - 18. gadsimta vēsturiskais portrets no 

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājuma”. Tiks meklēts 

kopīgais un atšķirīgais šajos un citās Eiropas valstīs darinātos 

portretos, tajos saskatāmajās modes tendencēs. Ceļojums cauri 

modes vēsturei noslēgsies 20. gadsimta 30. gados.  

Ieejas biļetes cena ģimenei – Ls 2.50. 

 

 19. maijā plkst. 12.00 Muzeju nakts ietvaros pasākums ģimenēm Japānas amatu izstādes 

ietvaros sadarbībā ar Rīgas Kultūru vidusskolu „Origami”. Papīra locīšanas mākslu 

japāņu tradīcijās demonstrēs un mācīs RKV skolotājs Tengyo Kura 

kopā ar saviem latviešu audzēkņiem. Pasākums domāts bērniem 

no 5 g. vecuma. Ieeja – bez maksas.  

 

plkst. 15.00 Muzeju nakts ietvaros pasākums ģimenēm Japānas   

amatu izstādes ietvaros sadarbībā ar Rīgas Kultūru vidusskolu 

„Kaligrāfija”. Japāņu rakstības mākslu demonstrēs RKV skolotājs 

Tengyo Kura kopā ar saviem latviešu audzēkņiem. Pasākums 

domāts bērniem no 10 g. vecuma. Ieeja – bez maksas. 

 

Svētdienas cikls „Tikšanās pilī” 
 26. maijā plkst. 12.00 „Gribu savu tautas tērpu!”.  

 

Trešā noslēdzošā saruna – KURZEME. Pasākumā 

iecerēts apskatīt autentiskas tautas tērpa sastāvdaļas 

un rast atbildes uz jautājumiem par tērpa 

komplektēšanu un atdarināšanu.  

Stāstīs un konsultēs LNVM Vēstures departamenta  

Etnogrāfijas nodaļas vadītāja, etnogrāfe Ilze Ziņģīte           

un Apģērbu un tekstila kolekcijas galvenā glabātāja 

Inita Heinola. 

 

 

 
 
 

Attēlā: Virgas tautas tērps. Fotogrāfs R.Kaniņš, LNVM.  
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aktualitātes / 2012. g. maijs 

Bezmaksas apmeklējums / darbalaika izmaiņas maijā 
Katra mēneša pēdējā sestdienā ieeja Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā par brīvu. Maijā 

– 26. maijs. Izmaiņas darba laikā maijā: 

1. maijā – slēgts. 3. maijā darba laiks no 10.00 līdz 16.00.  

4. maijā – slēgts. 13. maijā – slēgts. 27. maijā – slēgts.  

 

Izstāde par Japānas amatu mākslu  

 
No 19. maija līdz 17. jūnijam Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā aplūkojama izstāde 

"Amatu māksla. Tradīcijas un tehnikas". Sadarbībā ar LNVM to organizē Japānas 

vēstniecība Latvijā un Japānas fonds. Izstādes kurators ir Kadzuko Todate no Ibaraki 

keramikas mākslas muzeja Japānā. 

Izstāde iepazīstina ar darinājumiem no keramikas, tekstila, metāla, lakas, koka, bambusa 

un papīra. Šiem ikdienas priekšmetiem gadsimtu ritumā tradicionāli bijusi nozīmīga loma 

visu Japānas reģionu iedzīvotāju dzīvē. Papildus tiem apkopoti arī tradicionālās 

amatniecības tehnikās tapuši mākslas darbi, kas no atbilstīgiem autentiskiem materiāliem 

un ar senajām darba metodēm radīti profesionālo amatu meistaru darbnīcās. Šiem 

priekšmetiem ir mākslas darbu vērtība. 

Pēc industriālās revolūcijas Rietumos arī Japāna Meidži ēras laikā (1868-1912) piedzīvoja 

ražošanas modernizāciju. Lielāko daļu ikdienā lietojamu priekšmetu, ko agrāk izgatavoja 

ar rokām, aizstāja masveidā rūpnieciski ražotas preces. Tomēr neatkarīgajās reģionālajās 

darbnīcās Japānā turpinājās amatniecības izstrādājumu ražošana ar rokām, un šāda 

darbnīcu sistēma veicināja gan izcilu amatnieku, gan individuālu amatniecības meistaru 

rašanos - tika radīti kā utilitāri amatniecības priekšmeti, tā jaunradi apliecinoši mākslas 

darbi. Šī mijiedarbe starp tautas un profesionālo mākslu 

iespaidojusi japāņu amatniecības augsto kvalitāti. 

Izstāde "Amatu māksla. Tradīcijas un tehnikas” ir jau 

trešā izstāde, kas LNVM tiek izrādīta sadarbībā ar 

Japānas vēstniecību Latvijā. 2008. gadā muzejā bija 

skatāma izstāde "Raugoties modernajā pasaulē: Japānas 

fotogrāfija no 1970. gadiem līdz mūsdienām", bet 2009. 

gadā - "Āzijas dvēsele un mana sirds. Japānas klasiskā 

glezniecība Ņihonga". 
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Muzeju nakts pasākumi 
19. maijā Latvijā norisināsies tradicionālā Muzeju nakts.  

Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā Rīgas pils 3. stāvā apmeklētāji aicināti aplūkot 

Japānas amatu izstādi.  

„Dauderos”  

LNVM nodaļā „Dauderi” ar priekšnesumiem Muzeju nakts laikā uzstāsies ASRC „Saule” 

Ezera filiāles audzēkņi un BJC „Laimīte” audzēkņi, būs apskatāmas pastāvīgās izstādes 

un izstāde „Zils zirgs zirņos”. 

Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā  

No 19.30 līdz pat 20. maija pirmajai stundai norisināsies pasākums „Lielā Āraiša 

noslēpumi”. No 19.30 līdz 20.30 Āraišu ezera un krasta augu iepazīšana bioloģes Ilzes 

Čakares vadībā. No 20.30 līdz 21.30 par Āraišu ezera neredzamajiem un redzamajiem 

iemītniekiem - par dzīvību ūdenī stāstīs un rādīs Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes 

reģionālās administrācijas vecākais Valsts vides inspektors Jānis Pērle. Ikvienam būs 

iespēja ar speciālu gruntssmēlēju Āraišu ezerā noķert ūdenī 

mītošos bezmugurkaulniekus, un palielinājumā aplūkot zem 

binokulāra. 

Laikā no 21.30 līdz 22.00 Āraišu pilsdrupas ieskandinās meiteņu 

kora „Con Anima” balsis. No 22.00 līdz 22.30 par zivīm runās 

biologs Kaspars Abersons. 

No 22.30 līdz pusnaktij tiks runāts par noslēpumiem tītajiem 

daudzajiem Vidzemes ezeriem – „Nogrimušo piļu stāsti 

ezerpilī”.  

 

Latvijas skolēni projekta „Apaļais galds” ietvaros apmeklē ASV  
No 28. aprīļa līdz 5. maijam Filadelfijā (ASV) LNVM un Nacionālā Konstitūcijas centra 

sadarbības projekta „Apaļais galds” ietvaros viesosies Rīgas Kultūru vidusskolas, Rīgas 

10. vidusskolas un Lizuma vidusskolas skolotāji un 12 skolēni, kā arī LNVM darba grupa, 

kura projektu „Apaļais galds” īsteno Latvijā.  

Apmaiņas vizītes laikā ASV paredzēta projektā iesaistīto Latvijas pārstāvju iepazīšanās ar 

Nacionālā Konstitūcijas centra darbu un ASV skolēnu ikdienu, Filadelfijas Brīvo latvju 

biedrības apmeklējums – tā ir vecākā latviešu biedrība pasaulē ārpus Krievijas impērijas 

un šogad atzīmē savu 120 gadu jubileju. Līdzīgi kā ASV skolēnu apmaiņas vizītes laikā 

aprīlī Latvijā, tiks īstenots arī brīvprātīgs, praktisks palīdzības projekts Filadelfijā, kurā 

piedalīsies gan Latvijas, gan ASV skolēni. 

Apmaiņas vizītē piedalās projektā „Apaļais galds” iesaistījušies skolēni, kuri ieguva 

visaugstāko novērtējumu par sagatavotajiem video stāstiem, kuri veltīti Latvijas 

sabiedrības līdzdalībai un aktīviem sabiedrības locekļiem Trešās Atmodas laikā un 

mūsdienās.  

Starptautiskais projekts „Apaļais galds” notiek ASV Valsts departamenta finansētās 

programmas Museum and Communities Collaboration Abroad (MCCA) ietvaros un tā 

galvenais mērķis ir pētīt pilsoniskās līdzdalības vēsturisko un mūsdienu pieredzi abās 

projekta dalībvalstīs. 

 

 

 

 



www.lnvm.lv | LNVM ziņnesis | 2012. gada maijs | AKTUALITĀTES 6 

Muzejs gatavo izstādi „100 Latvijas vēstures relikvijas” 
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs veido izstādi „100 Latvijas vēstures relikvijas”. No 

29. maija tā būs skatāma Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, rudenī to atklās LNVM Rīgas 

pilī. Izstādes mērķis ir parādīt Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājumu kā bagātīgāko 

Latvijas vēstures liecību krātuvi, ar 100 muzeja darbinieku rūpīgi izvēlētu priekšmetu, 

kam Latvijas vēsturē ir liela nozīme, palīdzību. Izstādē būs skatāms gan vecākais 

priekšmets, kas liecina par cilvēku dzīvi Latvijas teritorijā, gan pirmais priekšmets LNVM 

krājumā, gan Lielvārdes josta un leģendārie pirmās 

Latvijas Republikas simboli - 5 latu monēta un 

fotoaparāts „Minox”. Ar 100 priekšmetu palīdzību būs 

iespējams iziet cauri Latvijas vēstures gadsimtiem. 

Katram no priekšmetiem ir savs stāsts, pamatojums, 

kādēļ tas iekļauts muzeja relikviju kopumā.  

Izstādes sagatavošanas darbā iesaistīti daudzi muzeja 

speciālisti - gan atlasot priekšmetus, gan gatavojot 

informāciju par tiem.  

Restaurācijas departamenta darbinieki gatavoja 

eksponēšanai lielāko daļu relikviju. Viens no 

priekšmetiem, kas prasīja sarežģītu restaurācijas darbu, 

bija glezna „Golgāta”. 

1935. gadā Pieminekļu valde no Kalnamuižas baznīcas 

Tērvetes pagastā ieguva un nodeva Valsts 

vēsturiskajam muzejam (tagad – Latvijas Nacionālais vēstures muzejs) virotņu altāri, kas 

sastāv no centrālās daļas „Golgāta”, divām vērtnēm un altāra apakšējās daļas – predellas 

ar „Svētā vakarēdiena” sižetu. Uz kreisās vērtnes attēlots Aleksandrs fon Hoenastenbergs 

- Vīgandts, kurš 1614. gadā, būdams hercoga muižu pārvaldnieks, deva līdzekļus 

baznīcas celšanai un dāvināja altāri. Pārvaldnieks attēlots lūdzošā pozā, nometies ceļos, 

priekšplānā redzami četri viņa dēli baltos krekliņos. Uz labās puses vērtnes, kura zudusi 

Otrā Pasaules kara laikā, attēlota A. fon Hoenastenberga - Vīgandta sieva Elizabete, 

dzimusi fon Heninga, ar meitu. Gleznojums „Svētais vakarēdiens”glabājas Rundāles pils 

muzejā. 

Altārgleznai bijušas vairākas restaurācijas. 1935. gadā Franča Baloža uzdevumā to 

restaurēja Valsts vēsturiskā muzeja restaurators Jānis Ratnieks. Restaurācija tika izpildīta 

Borisa Vipera vadībā. 20. gs. 80. gados gleznas izpēti un stiprināšanu veica Ieva 

Lancmane. Stāvokļa novērtējumu un profilaktiskos nolīmējumus veica gleznu 

restauratore-vecmeistare Zita Sokolova. LNVM restauratori turpina gleznas atjaunošanu, 

lai to varētu izstādīt kā vienu no 100 Latvijas unikālajām vēstures relikvijām. 

Attēlā: Glezna. Golgāta. Kalnamuižas baznīca. 1614. gads. Nezināms mākslinieks.  

Koks, eļļa, 133 x 102 cm. Fotogrāfs R. Kaniņš, LNVM. 

 

Amatas novads sniedz finansiālu atbalstu 
Ar 500 latiem Amatas novads atbalstījis nodibinājuma „Āraišu ezerpils fonds” projektu 

„Āraišu arheoloģiskā muzejparka informatīvo stendu atjaunošana”. Projektu plānots 

īstenot 4 mēnešu laikā, atjaunojot nepieciešamo informāciju, sagatavojot jaunus 

fotoattēlus un grafiskos zīmējumus, tekstu tulkojot četrās svešvalodās. Tādējādi tiks 

uzlabots, modernizēts Āraišu arheoloģiskā muzejparka informācijas saturs un 

pasniegšanas veids.  
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Numismāti starptautiskā konferencē Lietuvā  
No 23. līdz 25. maijam Lietuvas Nacionālajā muzejā notiks numismātikai veltīta 

starptautiska konference „Numismātikas kolekcijas: Lietuvas un ar to vēsturiski saistīto 

valstu mantojums – atklājumi zinātnei un izglītībai”. 

No Latvijas Nacionālā vēstures muzeja tajā ar referātiem piedalīsies Vēstures 

departamenta pētniece, Dr. hist. Kristīne Ducmane ar referātu „Rihards Zariņš – 

ievērojams ķeizariskās Krievijas papīrnaudas dizaineris”, Arheoloģijas departamenta 

pētnieks, Dr. hist. Vitolds Muižnieks ar referātu „Monētas mirušo apbedīšanas tradīcijās 

Latvijas teritorijā 13. – 19. gs.”, Vēstures departamenta monētu, depozītu un bonistikas 

kolekciju galvenā glabātāja, Mag. hist. Anda Ozoliņa ar referātu ”Voldemāra Miesiņa 

Polijas – Lietuvas monētu kolekcija Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā” un Vēstures 

departamenta faleristikas un medaļu kolekciju galvenā glabātāja Laima Grīnberga ar 

referātu „Polijas un Lietuvas vēsturiskās medaļas Valdemāra Miesiņa poļu monētu 

kolekcijā”.  

 

Notiks ikgadējie zinātniskie lasījumi 
9. maijā LNVM notiks ikgadējie zinātniskie lasījumi. Tie tradicionāli notiek maija pirmajā 

pusē, jo muzejs par savas darbības sākumu uzskata 1869. gada 4. maiju, kad izveidots 

Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas muzejs. Tad tika uzsākta muzejisku priekšmetu 

vākšana, lai radītu Latviešu muzeju pretstatā jau esošajiem, 

baltvācu organizētiem un vadītiem muzejiem.  

Šāgada lasījumos muzeja speciālisti runās par šādām tēmām: 

arheologs Normunds Grasis „Liecības par auklas 

keramikas/Žucevas kultūras migrāciju: skats no perifērijas”, 

arheoloģe Baiba Dumpe „LNVM arheoloģiskās keramikas 

krājuma veidošanās sākumi (Sārumkalna pilskalna un 

Tanīsa pilskalna keramika)”, arheologs Artūrs Tomsons „Zobeni Latvijas arheoloģiskajā 

materiālā 11. gs. 2. p. – 13. gs.”, numismāte Anda Ozoliņa „Saksijas un Polijas valdnieku 

baroka piemiņas monētas LNVM krājumā”, vēsturnieks Toms Ķikuts „1841. gada 

zemnieku nemieri: baumas par pārceļošanas iespējām, to izplatība un nozīme”, 

numismāte Kristīne Ducmane „Rihards Zariņš – ievērojams naudas dizainers ķeizariskajā 

Krievijā un Latvijā”, faleristikas kolekciju pārzinātāja Laima Grīnberga „Pretalkohola 

biedrību darbība Latvijā”, mākslas vēsturniece Anita Meinarte „A. G. Boses zīmējumu 

kopums LNVM krājumā”.  

 

Rīgas izglītības iestāžu muzeju pedagogu seminārs  
15.-17. maijā notiekošais seminārs, ko organizē Skolu muzeju biedrība, Rīgas interešu 

izglītības metodiskais centrs, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, 

Sporta un jaunatnes pārvalde, veltīts Skolu muzeju biedrības 100. gadadienai. Latvijas 

Nacionālā vēstures muzeja speciālisti tajā piedalās ar vairākām aktivitātēm.  

16. maijā notiks Izglītības iestāžu muzeju meistardarbnīcas. „Nodarbība skolas muzejā” 

tiks demonstrēta sadarbībā ar LNVM Vēstures departamenta krājuma glabātāju Inesi 

Bulli un Rīgas Ostvalda vidusskolas muzeja pedagogu N.Lašinu. 

17. maijā tematiskais pasākums„Izglītības iestādes muzejs – skolas sasniegumu un 

tradīciju uzturētājs, paaudžu vienotājs” notiks Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā Rīgas 

pilī. Ar stāstījumu par muzeju pedagoģijas iespēju izmantošanu vēstures apguvē skolā un 

LNVM pieredzi uzstāsies LNVM Muzejpedagoģijas un izstāžu departamenta vadītājas 

vietniece, Mag. paed. Astrīda Burbicka. 
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Lielā Tautas ekskursija „Uz Vidzemes pērlēm” 
Kopā ar v/a „Pasažieru vilciens”, Cēsu kultūras un tūrisma centru un citām Vidzemes 

pašvaldībām 12. maijā notiks ekskursija „Uz Vidzemes pērlēm”. Tie interesenti, kas 

vēlēsies izbaudīt Vidzemes ainavas skaistumu braucot ar divriteņiem, tiks sagaidīti 

Āraišu stacijā, no kuras ceļš tālāk vīsies uz Āraišu arheoloģisko muzejparku.  

Muzejparkā būs bezmaksas ekskursija un apmeklētāji tiks cienāti ar siltu tēju. Pēc tam 

velobraucēji dosies uz vējdzirnavām, Āraišu baznīcu un Cēsīm.  

Praktikantes Āraišos  
Aprīlī un maijā Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā praksē strādās Līva Zaļaiskalna un 

Anna Fiļimoņenkova no Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikuma – ekotūrisma kursa. 

Prakses laikā jaunietes palīdzēs organizēt pasākumus, veidos maršrutus un reklāmas 

materiālus un iepazīsies ar Āraišu apkārtni.  

 

Informācijas diena Turaidas muzejrezervātā 
1.maijā Vidzemes tūrisma asociācija sadarbībā ar Turaidas muzejrezervātu atklās vasaras 

tūrisma sezonu ar kopēju Vidzemes tūrisma gadatirgu. Pasākuma moto – „Viss notiek!” 

Tā mērķis ir atklāt un atgādināt Latvijas sabiedrībai par tūrisma un ceļošanas iespējām 

Vidzemē, rosināt uzņēmumus savus korporatīvos un komandas saliedēšanas pasākumus 

organizēt Vidzemē. Āraišu arheoloģiskā muzejparka darbinieki izstādē iepazīstinās ar 

vasarā un rudenī plānotajiem pasākumiem, tostarp arī Āraišu svētkiem. Gadatirgus 

apmeklētāji varēs iegādāties Latvijas Nacionālā vēstures muzeja izdevumus.  

Jūrmalas vidusskolēni sadarbības projektā „Virtuālā izstāde” 
Otro gadu pēc kārtas LNVM un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas 11. un 12. klašu audzēkņi 

īsteno kopīgu projektu. Iepriekš jaunieši grupās strādāja temata „Latvijas Nacionālais 

vēstures muzejs: pagātne, tagadne, nākotne” ietvaros,  iepazīstot muzeja vēsturi, 

ekspozīcijas, pašreizējās attīstības iespējas, nodaļu darbu. Šogad jaunieši mērķtiecīgi tika 

iepazīstināti ar izstāžu sagatavošanas darbiem, tostarp eksponātu atlasi un vizuālā 

noformējuma tapšanu. Šī mācību gada laikā jaunie jūrmalnieki veidoja virtuālu 

prezentāciju diskā par 3 izciliem latviešu māksliniekiem – Jēkabu Kazāku, Jāzepu 

Grosvaldu, Ansi Cīruli. 10. maijā Jūrmalā tiks vērtēti viņu gala darbi, vērtēšanā piedalīsies 

arī māksliniece Zane Ernštreite.   

 

Informācija draugiem.lv, facebook, tviterī un vimeo 

Jaunāko informāciju par izstādēm, pasākumiem un norisēm LNVM var uzzināt,  

sekojot tā profilam draugiem.lv (Latvijas Nacionālais vēstures muzejs),  

tviterī (LV_vest_muzejs), facebook.com (Latvijas Nacionālais vēstures muzejs).  

Tāpat sociālajos tīklos var sekot Āraišu arheoloģiskajam muzejparkam:  

facebook.com - Araisi Lake fortress, tviterī – araisimuseum, flickr.com - Araisi Lake fortress, vimeo - 

AraisiLake fortress.  

„Dauderi” tviterī - Dauderi_LNVM, facebook.com – Dauderi Lnvm,  

kā arī draugiem.lv (dauderi.lv) 
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Noslēdzas tematiskais cikls „Gribu savu tautastērpu!” 
26. maijā plkst. 12.00 Rīgas pilī muzeja konferenču zālē notiks trešā - noslēdzošā cikla 

saruna un runa būs par Kurzemes tērpiem.  

Kurzemes tērpi citu novadu starpā izceļas ar krāšņumu un daudzveidību. Tomēr tā nav 

vienīgā Kurzemes tērpu atpazīšanas zīme. Turklāt Kurzemes teritorijā etnogrāfi izdala 

vairākus novadus – Ziemeļkurzemi, Austrumkurzemi, Dienvidkurzemi ar Bārtu, Nīcu, 

Rucavu, un arī Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novadus. Ziemeļkurzemes tērpos savu 

ieguldījumu atstājusi otra Latvijas pamattautība – lībieši.  

Muzeja kolekcijā ir arī liecības par lībiešu 19. gadsimtā valkāto apģērbu. Alsungā, Nīcā, 

Rucavā, tautastērps kā gada apģērbs valkāts ilgāk kā citviet Latvijā – vēl pat 20. gadsimtā. 

Laikam ritot, tērps ieguva jaunus variantus – tā Rucavā saglabājušās liecības pat par 

četrām „tērpu paaudzēm”, kas valkātas ap simts gadu ilgā laika posmā. Savukārt suiti 

Alsungas novadā savu tērpus darina arī mūsdienās.  

Muzeja apmeklētāju biežāk izteiktā vēlēšanās ir sarūpēt sev 

tērpa atdarinājumu, kāda nav citiem. Patiesībā divu vienādu 

tautastērpu nekad nav bijis un, darinot individuālu variantu, 

tas tieši tāds būs vienīgais. Taču, lai saprastu patieso kvalitāti, 

ir jāredz autentiskais oriģināls.  

Stāstījums šajā pasākumā tiks veidots, pamatojoties uz muzeja 

krājumā esošajiem avotiem. Tā būs reta iespēja skatīt 

autentiskus priekšmetus – redzēt to darināšanas veidu un 

konsultēties par tērpu valkāšanu.  

Pasākumu sagatavos un vadīs Latvijas Nacionālā vēstures 

muzeja Etnogrāfijas nodaļas vadītāja Ilze Ziņģīte un Apģērbu 

un tekstila kolekcijas galvenā glabātāja Inita Heinola  

 
Attēlā: „Latviete iz Virgas apveida”. Jānis Krēsliņš. Liepājas apr. 

Virgas pagasts. 1895. gads. Papīrs, akvarelis, tuša. 20,4 x 39,6 cm. 

No LNVM krājuma.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.lnvm.lv | LNVM ziņnesis | 2012. gada maijs | JAUNIEGUVUMI 10 

jaunieguvumi / 2012. g. aprīlis 

Jaunas fotogrāfijas no ģimeņu kolekcijām 
Aprīlī muzeja Vēstures departamenta fotogrāfiju kolekcija papildināta ar jaunu 

dāvinājumu – Kelvartu un Ciparsonu ģimeņu fotogrāfijām, kas atspoguļo ģimenes 

locekļu darba gaitas un sadzīvi laika posmā no 20. gs. sākuma līdz 60. gadiem. 

 
Attēlā: Kristīne un Voldemārs Kelvarti kāzu dienā.  

Ap 1915., 1916. gadu. Fotogrāfs Roberts Johansons 

Rīgā. No LNVM krājuma.  

 

 
Attēlā: Latviešu strēlnieks Jēkabs Ciparsons pirms Ziemassvētku kaujām.  

1916. gada decembris. Fotogrāfs nezināms. No LNVM krājuma.  
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hronika / 2012. g. aprīlis 

LNVM apmeklēja ASV skolēnu grupa 
1.-7. aprīlī Latvijā viesojās pieci skolēni un skolotājs 

no Filadelfijas Konstitūcijas vidusskolas, kā arī 

Nacionālā Konstitūcijas centra Filadelfijā (ASV) 

darbinieki. Apmaiņas vizīte notika LNVM un 

Nacionālā konstitūcijas centra sadarbības projekta 

„Apaļais galds” ietvaros.  

Apmaiņas vizītes laikā viesi iepazinās ar LNVM 

darbu un ekspozīciju, Latvijas skolēnu ikdienu, 

ASV vēstniecības Latvijā darbu, kā arī piedalījās 

Rīgas Kultūru vidusskolas organizētā brīvprātīgā palīdzības projektā Āraišu 

arheoloģiskajā muzejparkā. Palīdzības projekta ietvaros pēc skolēnu iniciatīvas Āraišos 

tika izgatavoti putnu būri, sagatavoti un laminēti ārstniecības augu apraksti, izgatavota 

velosipēdu novietne muzejparka apmeklētājiem. Viesojoties Lizuma vidusskolā, ASV un 

Latvijas skolēni arī strādāja darba grupās, kurās diskutēja par līdzīgām un atšķirīgām 

sabiedrības līdzdalības formām Latvijā un ASV.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēlā: projekta dalībnieki vizītes laikā Latvijā. 

 

Izstāde „Pēc zemes, taisnības un gaismas” Daugavpilī 
25. aprīlī Latgales Centrālajā bibliotēkā Daugavpilī tika atklāta LNVM, LNB un citu 

partneru sadarbības rezultātā izveidotā ceļojošā izstāde „Pēc zemes, taisnības un 

gaismas” ciklā „Latvieši pasaulē”. Izstāde jau gada garumā ceļo pa dažādām Latvijas 

bibliotēkām, tā izstādīta arī Krievijā un plānota tās sagatavošana arī angļu valodā.  
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Putnu dienas Āraišos 
14. aprīlī notika Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā putnu pazinēja Mārtiņa Platača vadībā 

interesenti varēja vērot putnus. Šo iespēju izmantoja vairāki desmiti lielo un mazu putnu 

draugu. Rīta un vakara vērošanas laikā tika novērota 41 putnu suga. Vakara putnu 

vērošanā tika mēģināts sasaukt pūces, atskaņojot pūču saucienus, varēja arī iepazīt 

Mārtiņa Platača pūču saukšanas 

īpašo veidu. Diemžēl pūces 

neatsaucās ļaužu centieniem. 

Āraišos novērotās putnu sugas:  

akmeņčakstīte, baltā cielava, 

baltais stārķis, dadzītis, dižraibais 

dzenis, dzērve, dziedātājstrazds, 

dzilnītis, gaigala, kajaks, kovārnis, 

krauklis, ķivulis, lauku balodis, 

lauku cīrulis, lauku zvirbulis, lielā 

gaura, lielā zīlīte, lielais dumpis, 

lielais ķīris, mājas strazds, mājas 

zvirbulis, melnais meža strazds, 

meža pīle, niedru lija, 

paugurknābja gulbis, pelēkā dzilna, pelēkā vārna, pelēkais strazds, peļu klijāns, plušķis, 

sējas zoss, sīlis, sloka, zaļžubīte, ziemeļu gulbis, zilzīlīte, zivju dzenītis, zivjērglis, zivju 

gārnus, žagata un žubīte.  

Attēlā: Putnu vērotāji Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā.  

 

Lielā talka „Dauderos” un Āraišos 
21. aprīlī Lielās Talkas dienā LNVM nodaļā „Dauderi” talkoja a/s „Aldaris” darbinieki un 

viņu ģimenes. Tika salaboti soliņi, sastādītas puķes, sagrābtas pērnās lapas un veikti citi 

labiekārtošanas un sakopšanas darbi. „Dauderu” brīvdabas teritorijā tika savākti 140 

maisi jeb 24 000 litri atkritumu. Materiālo atbalstu talkas darbiem sniedza arī SIA „Rīgas 

meži”. 

 
Attēlā: Talkotāji „Dauderu” brīvdabas teritorijā. Fotogrāfe: A.Zeibārte, LNVM. 

 

Savukārt Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā talkā čakli rosījās 14 roku pāri. Ezera krastos 

tika savākti 3 maisi ar stikla un plastmasas pudelēm - salīdzinot ar iepriekšējo gadu 

atkritumu maisu skaits samazinājies, jo 2011. gadā tika savākti 8 maisi. Talcinieki sakopa 

arī Meitu salu un pilsdrupas, savācot pērnās lapas un koku zarus. Pēc darba talcinieki 

kopīgi vārīja lielo zupas katlu un spēcināja sevi ar gardu maltīti. 
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„Dauderos” rehabilitācijas centra jauniešu darbu izstāde 

 
19. aprīlī LNVM nodaļā „Dauderi” tika atklāta aprūpes un sociālās rehabilitācijas  

centra „Saule” Ezera filiāles jauniešu darbu izstāde „Zils zirgs zirņos”. Darbi atspoguļo 

savdabību, patiesumu un neparastu skatījumu uz pasauli. Izstāde apskatāma līdz 20. 

maijam. 

 

Muzeja pētnieks 9. Eiropas sociālās vēstures konferencē 

Lielbritānijā  
No 11. līdz 14. aprīlim LNVM Vēstures departamenta pētnieks Toms Ķikuts ar referātu 

„Zemnieku pārceļošanas attīstība Krievijas impērijas Baltijas guberņās: autokrātiska 

monarhija un ģimeņu lēmumi (19. gs. 40. gadi – 1905.)” piedalījās 9. Eiropas sociālās 

vēstures konferencē Glāzgovas Universitātē, Lielbritānijā, ģimenes vēsturei un 

vēsturiskajai demogrāfijai veltītajā sekcijā. 

Šajā gadā lielākajā Eiropas sociālās vēstures pētnieku forumā bija pulcējušies vairāk kā 

1200 pētnieku, kuri specializējušies dažādās Eiropas un pasaules vēstures jomās, to izpētē 

izmantojot sociālo zinātņu metodoloģijas un secinājumus.  

Ģimeņu struktūru vēstures un vēsturiskās demogrāfijas izpētes situācijas kontekstā tika 

īpaši atzīmēta Centrālās un Austrumeiropas viduslaiku un jauno laiku vēstures izpētes 

neapmierinošā situācija un ar to saistītās grūtības veidot plašāku salīdzinošu perspektīvu 

visas Eiropas mērogā.  

Konference notiek reizi divos gados dažādās Eiropas universitātēs. 10. Eiropas sociālās 

vēstures konference notiks 2014. gadā Vīnē.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.lnvm.lv | LNVM ziņnesis | 2012. gada maijs | PIEDĀVĀJUMI 14 

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

šādas ceļojošās izstādes:  

 „Valsts, zeme, tauta” 

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

 „Baltijas brīvības ceļš” 

 „Patiesība par Lielvārdes jostu?” 

 ,,Rīgas naudai - 800” 

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.;
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 „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.; 
 „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 grupa 10,00 

 

 

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 telpas un brīvdabas teritoriju dažāda rakstura 

pasākumiem.   
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