MAIJS
Gada nozīmīgāko izstādi atvērs Muzeju nakts priekšvakarā
18. maijā no plkst.19.00 Rīgas pils
apmeklētājiem pirmajiem būs iespēja apskatīt
jauno izstādi „100 Latvijas vēstures relikvijas”
un tikties ar arheologiem, etnogrāfiem,
numismātiem u. c. muzeja speciālistiem.
Ikviens aicināts piedalīties akcijā - „Nāc un
nobalso par savu izcilāko Latvijas vēstures
relikviju!”, kuras rezultātā tiks noskaidrota
Muzeju nakts apmeklētāju izraudzītā izcilākā
relikvija.
Muzeju nakts moto „Meklē zaļo Rīgas pilī! Zaļā
krāsa vēstures relikvijās - rotās, tērpos, traukos,
naudā...” skatītājus vedinās pamanīt dažādas
zaļās krāsas nianses gan daudzu gadsimtu
senās rotās, gan jaunlatvieša Jura Alunāna
cepurē, tautas tērpa villainē, māla krūzē un
citos priekšmetos.
Pili dažādos laika posmos iztēloties rosinās Rīgas Kultūru vidusskolas audzēkņu
zīmējumu izstāde „Rīgas pils: vakar, šodien, rīt”.

www.lnvm.lv | LNVM ziņnesis | 2013. gada maijs | KALENDĀRS

kalendārs | 2013.g. maijs
Izstādes
vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS, Pils laukumā 3,
Rīgas pils 3. stāvā:
laiks: 18. maijs - 31. decembris


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: 29. aprīlis - 15. novembris.

CEĻOJOŠĀS IZSTĀDES
Izstāde „Mēs, tauta”
vieta: Āgenskalna sākumskola | laiks: līdz 2. maijam.
vieta: LR Ministru kabinets, Valsts kanceleja | laiks: 3.-30. maijs.
Izstāde „Baltijas brīvības ceļš”
vieta: Rīgas Centra humanitārā vidusskola | laiks: līdz 6. maijam.

Izstāde „Valsts prezidenta institūcijai - 90”
vieta: Rīgas 72. vidusskola |
laiks: līdz 3. maijam.
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Pasākumi
vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS, Pils laukumā 3,
Rīgas pils 3. stāvā
laiks: 8. maijā plkst. 10.00

Tradicionālie muzeja zinātniskie lasījumi
Muzeja Konferenču zālē notiks ikgadējie LNVM darbinieku
zinātniskie lasījumi. To gaitā varēs uzzināt par muzejnieku jaunāko
veikumu pētniecības jomā. Aicināti arī citu muzeju darbinieki,
vēsturnieki, interesenti. Uzstāsies muzeja arheologi B.Dumpe
(kopā ar A. Stundu - Zujevu un J.Vecstaudžu no (Rīgas Tehniskās
universitātes), J.Ciglis, A.Tomsons, Vēstures departamenta pētnieki
T. Ķikuts, K.Ducmane un L. Grīnberga, Restaurācijas departamenta restauratore I.Tuņa,
mākslas vēsturniece A.Meinarte.
Pilna programma pieejama muzeja mājaslapā www.lnvm.lv

vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS, Pils laukumā 3,
Rīgas pils 3. stāvā
laiks: 18. maijā plkst. 12.00


Ģimenes diena. Tematisks pasākums 6-12 gadus veciem bērniem „100 Latvijas
vēstures relikvijas”. Uz nodarbību aicināti sešgadnieki un jaunāko klašu skolēni, kurus
interesē saturīgi pavadīts brīvais laiks.
Šoreiz uzmanības centrā būs izstādes “100 Latvijas vēstures relikvijas”
izcilie eksponāti - vairākus gadu tūkstošus sena no dzintara gatavota
aļņa galvas figūriņa; skaistās latgaļu, kuršu, zemgaļu, lībiešu, sēļu rotas
un ieroči; seni zīmējumi un gleznas; dokumenti un pirmās grāmatas;
tautastērpi; monētas - bīskapa Alberta laikā kaldināts feniņš un Latvijas
Republikas sudraba pieclatnieki; ieejas karte uz Latvijas valsts
proklamēšanas pasākumu 1918. gada 18. novembrī un spalva,
ar kuru toreizējais Latvijas Valsts prezidents Alberts Kviesis parakstīja Brīvības pieminekļa
atklāšanas dokumentu 1935. gada 18. novembrī, kā arī daudzi citi nozīmīgi vēsturiski
priekšmeti. Kā allaž mazajiem muzeja apmeklētājiem būs jārisina dažādi aizraujoši uzdevumi.
Ģimenes dienu pasākumus muzejs atsāks septembrī. Muzeju dienā ieeja LNVM par brīvu!
Attēlā: feniņš, kalts kā brakteāts Rīgas bīskapijā pēc 1211. gada, bīskapa Alberta fon Bukshēvdena (1199–1229)
laikā. Senākā Rīgā kaltā nauda. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM krājums.

vieta: LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS, Pils laukumā 3,
Rīgas pils 3. stāvā
laiks: 18. maijā plkst. 14.00
 Ekskursija gida vadībā jaunajā izstādē „100 Latvijas vēstures relikvijas”. Vada
LNVM Vēstures departamenta Etnogrāfijas nodaļas vadītāja Ilze Ziņģīte.
Muzeju dienā ieeja LNVM par brīvu!
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aktualitātes 2013.g. maijā
Bezmaksas apmeklējums
18. maijā – Muzeju dienā un Muzeju naktī - ieeja Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā par brīvu.
Arī katra mēneša pēdējā sestdienā ieeja muzejā ir par brīvu. Ikmēneša bezmaksas apmeklējuma
diena – 25. maijs.

Ministru kabinetā atklās ceļojošo izstādi „Mēs, tauta”
Dienu pirms 4.maija – Latvijas Republikas Neatkarības
pasludināšanas dienas - Latvijas Republikas Ministru
kabinetā Rīgā, Brīvības bulvārī 36, sadarbībā ar Valsts
kanceleju atklās Latvijas Nacionālā vēstures muzeja
ceļojošo izstādi „Mēs, tauta”.
Izstādē 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 tapusi starptautiskā projekta „Apaļais galds” ietvaros. Tas 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: projekta darba grupa prezentācijas laikā.

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja kanāls youtube
Populārajā video koplietošanas tiešsaites sociālā tīkla tīmekļa vietnē youtube.com
muzejs izveidojis profilu LNVMRigaspils.
Tajā skatāmi pirmie trīs materiāli: LTV7 raidījuma „Skatpunkti” sižets, kas tapis
saistībā ar Latvijas neatkarības rekordu un 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

Jaunieši praksē Āraišos
Maijā Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā prakses darbu uzsāks Cēsu profesionālās vidusskolas
audzēkņi. Viņu uzdevums būs mizot egļu un priežu baļķus tālākai muzejparka namiņu
rekonstrukcijai. Sadarbība ar profesionālo skolu tika uzsākta 2012. gadā, kad tika rekonstruēta
viena no ezerpils mājiņām.
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Muzeju nakts „Dauderos”
18. maijā no plkst. 19.00 līdz 19. maija plkst. 01.00 „Dauderos” apmeklētāji varēs dejot, sportot,
zīmēt, skatīt modes skates un zīmējumus, kā arī iesaistīties citās nodarbībās sadarbībā ar BJC
„Laimīte”, Rīgas Dabaszinību skolu, SRAC „Saule” un bērnu TDA „Dzirkstelīte”. Šajā laikā
apskatāma arī izstāde „603 kilometri”, ko veidojis Sociālās rehabilitācijas un aprūpes centrs
„Saule” sadarbībā ar Igaunijas un Lietuvas sadraudzības centriem.
Plkst. 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 un 23.00 „Dauderi” piedāvā aplūkot muzeja ekspozīciju gida
vadībā. Muzeju naktī ieeja LNVM nodaļā „Dauderi” par brīvu!

Muzeju nakts Āraišos ar moto „Vēro, klausies, baudi zaļi!”
Āraišu arheoloģiskais muzejparks Muzeju naktī piedāvā plašu programmu:
plkst. 19.00-19:30 zoologs Vilnis Skuja stāstīs par bebriem, plkst. 20.00 Cēsu 1.pamatskolas zēnu koris
sniegs nelielu koncertu; plkst. 20.30-21.00 varēs klausīties Amatas mednieku stāstus; plkst. 20.30 -21.00

sarunas par mežu un tā nozīmi Āraišu ezerpils iedzīvotāju ikdienā, plkst. 23.00 – līdz rītam Meža
dziesmu izdziedāšana un meža mīklu minēšana.
Visu vakaru no dažādiem mežā atrodamiem dabas materiāliem varēs gatavot latvju zīmes, un arī
aplūkot šo darinājumu izstādi, skatīt Amatas novada mednieku trofeju izstādi. Bērni varēs
piedalīties zīmējumu konkursā„Lielākais Āraišu apkārtnes bebrs”. Šīs aktivitātes organizētas
sadarbībā ar Cēsu profesionālo vidusskolu.
Plkst. 22.00-23.00 Nakts orientēšanās Meitu salā „Pa akmens laikmeta mednieka pēdām”(ģimeņu
un draugu komandām līdz 18.05. plkst. 20.00 iepriekš jāpiesakās. Komandas ekipējums: abās
distancēs trasē līdzi jāņem vismaz viens lukturītis un apģērbs atbilstoši laika apstākļiem.)
Pasākums notiks sadarbībā ar Amatas jauniešu organizāciju „Nītaureņi”.
„Nakšņo Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā!” Pirmo reizi Muzeju nakts apmeklētājiem piedāvā
iespēju nakšņot Āraišu arheoloģiskā muzejparka teritorijā (saskaņā ar muzejparka iekšējās
kārtības noteikumiem). Līdz 17.05. iepriekš jāpiesakās pa tālruni 64107080 vai e-pastu
araisi@history-museum.lv. Līdzi jāņem sava telts.
Muzeju naktī ieeja Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā par brīvu!

Tradicionālie Āraišu svētki norisināsies 27. jūlijā
Āraišu svētki Āraišu
arheoloģiskajā muzejparkā
šā gada vasarā notiks jau
piekto reizi, un to tēma būs
„Āraišu ezerpils
arheoloģisko izrakumu
dalībnieku acīm”. Ikvienu,
kas 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
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Izstāde „Latviešu vispārīgiem dziesmu svētkiem – 140” Saeimas bibliotēkā
Latvijas Nacionālais vēstures
muzejs LR Saeimā eksponē
muzeja krājuma priekšmetu
izstādi. Tās mērķis ir sniegt
ieskatu unikālas latviešu
tautas tradīcijas – kora
dziedāšanas un Dziesmu
svētku vēsturē.
Kora dziedāšana ir daļa no
latviešu tautas nacionālās
identitātes. Koru kustība,
aizsākusies 19. gs. vidū,
vainagojās ar I Vispārīgajiem
latviešu dziedāšanas
svētkiem, ko 1873. gadā no 26. līdz 29. jūnijam sarīkoja Rīgas Latviešu biedrība. Šie svētki aizsāka
tradīcijas, kas saglabājušās līdz mūsdienām – svētku gājienu, karogus, virsdiriģentu institūtu,
diriģentu zižļus, kopkora koncertu, koru karus, dziesmu svētku dalībnieku nozīmītes, svētku
blakus sarīkojumus, goda mielastus un balles. Līdz 1910. gadam notika vēl II, III, IV un V
Dziesmu svētki, tai skaitā vienīgie Vispārējie Dziesmu svētki, kas risinājās ārpus Rīgas – 1895.
gadā Jelgavā.
Nodibinoties Latvijas Republikai, Dziesmu svētki kļuva par organisku kultūras dzīves
sastāvdaļu, kas izpaudās VI – VIII Vispārējos Dziesmu svētkos. Devītie latvju vispārējie dziesmu
svētki notika Rīgā no 1938. gada 16. līdz 19. jūnijam. Sākotnēji svētku rīkošana bija Latviešu
Dziesmusvētku biedrības pārziņā, bet 1938. gadā organizēšanas darbus pārņēma īpaša rīcības
komiteja, kura darbojās Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa aizbildniecībā.
Padomju varas gados Dziesmusvētki kļuva par
valstiskas nozīmes pasākumu, kas nav iedomājams
bez dziesmām, kas slavina padomju patriotismu,
internacionālismu un dzīvi padomju zemē. Šajā
laikā svētkus rīkoja Centrālā republikāniskā
dziesmu svētku komisija, kam bija izšķiroša nozīme
arī repertuāra izvēlē. Taču neskatoties uz to arī
padomju varas gados Dziesmusvētki turpināja veikt
tautas saliedēšanas uzdevumu. Padomju laikā
svētku norises laiks tika pieskaņots Latvijas PSR
dibināšanas dienai – 21. jūlijam.
1990. gadā notika XX Vispārējie latviešu Dziesmu un X Deju svētki. Šo svētku programma bija
brīva no cenzūras, tajā atgriezās daudz aizliegto dziesmu, turklāt svētkos piedalījās pasaules
latviešu diasporas kori un diriģenti. Izstādē skatāmi priekšmeti arī no XXI – XXIV Dziesmu
svētkiem.
Attēlos: augšā - Lejasciema kora dziedātāji IX Vispārējo latviešu Dziesmu svētku gājienā. 1938. gada 18. jūnijs.
Fotogrāfs A. Ozoliņš. LNVM krājums; pa labi - diriģenta takts zizlis, koka ar sudraba uzgaļiem abos galos, lielākā
uzgaļa vidū gravēts: Rigas latviešu labdarīšanas biedrības komitejas kundzes dāvā H. Sihle kā pirmam vispārīgu
latviešu dziedāšanas svētku vadonim. Uz mazākā uzgaļa gravēta lapu un ziedu vītne, lielākais uzgalis ar gravētu
lapu joslu un bumbiņu galā. Rīga, 1873. gada 26. jūnijs. LNVM krājums.
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„Dauderos” jauna ekspozīcija - fon Bingneru ģimenes savrupmājas virtuve
No 2. maija LNVM Dauderu nodaļā ir apskatāma jauna ekspozīcija –
fon Bingneru savrupmājas virtuve. 1897. gadā celtajā alus darītavas
„Waldschlösschen” īpašnieka Ādolfa fon Bingneru ģimenes
dzīvojamā ēkā virtuve un citas saimniecības telpas tika ierīkotas
pirmajā stāvā atstatu no reprezentācijas un privātajām telpām, lai
troksnis un ēdienu smarža netraucētu ne saimniekus, ne viesus.
Kaut gan pēc Otrā pasaules kara mainījās ēkas īpašnieki un tā
kalpoja citām funkcijām, ir saglabājusies un apskatāma sākotnējā
virtuves interjera apdare.
19. gs. otrajā pusē, veidojot
saimniecības telpu interjeru,
liela uzmanība tika pievērsta
higiēnas prasībām un ērtībām.
Sienu apdarē un grīdas klājumā
izmantotas flīzes, kas atviegloja
telpas uzkopšanu. Līdz
mūsdienām saglabājusies no
glazētiem brūniem podiņiem mūrētā plīts, kuru varēja
kurināt ar malku vai ar oglēm. Plīts sānos tika ierīkots tā
dēvētais „siltuma skapis”, kurā ievietoja trauku ar ēdienu,
lai to ilgstoši saglabātu siltu.
Nav saglabājušās ziņas par virtuves mēbelēm un
saimniecības priekšmetiem, kas tika lietoti fon Bingneru
dzīves laikā.
Lai muzeja apmeklētājiem sniegtu priekšstatu par pilsētas
savrupmājas virtuves iekārtojumu 19. gs. beigās un 20. gs.
sākumā, ir izmantoti tipiski
laikmetu raksturojoši
sadzīves priekšmeti un
mēbeles no Latvijas
Nacionālā vēstures krājuma,
kādas varēja atrasties arī šīs
mājas īpašnieku virtuvē.
Priekšmeti apliecina virtuves
piederumu daudzveidību un
stāsta par ēdiena gatavošanas
tradīcijām.
Ar jauniem 19. gs. beigās
darinātiem interjera priekšmetiem ir papildināts arī greznais fon
Bingneru savrupmājas mūzikas salons.
Fotogrāfs Roberts Kaniņš.
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Izstāde „100 Latvijas vēstures relikvijas” Rīgas pilī
No 18. maija līdz gada beigām būs aplūkojama LNVM veidotā izstāde „100 Latvijas vēstures
relikvijas Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājumā”.
Muzeja pirmsākumi sakņojas Pirmās atmodas ideālos un uzstādījumos, tas dibināts 1869. gadā
kā Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas muzejs. Vairāk nekā 140 darbības gados muzejam
vairākkārt mainīts nosaukums, taču nav mainījies tā pastāvēšanas galvenais mērķis - Latvijas
valsts un tautas interesēs vākt, saglabāt, pētīt un popularizēt Latvijas un pasaules garīgās un
materiālās kultūras liecības no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām.
Šodien muzejs ir pasaulē lielākā Latvijas vēstures liecību krātuve, te tiek glabāts vairāk nekā
viens miljons muzejisku priekšmetu - dažādu laikmetu vēstures apliecinājumu, kas atspoguļo
Latvijas un latviešu vēsturi no pirmo cilvēku ienākšanas līdz mūsdienām.
Relikvija ir priekšmets, ar ko saistītas dārgas atmiņas vai svarīgu, nozīmīgu pagātnes notikumu
liecība. Izstāde „100 Latvijas vēstures relikvijas” ir muzeja veidots stāsts par Latvijas vēstures
svarīgākajiem pieturas punktiem. Izstādē kā relikvijas iekļauti priekšmeti, kam ir neapšaubāma
nozīme Latvijas vēsturē, kas svarīgi nacionālai un kultūrvēsturiskai identitātei, kas savā ziņā ir
pirmie vai vienīgie. Relikvijas stāsts – vēstījums ir būtisks visai tautai vai emocionāli nozīmīgs
konkrētam cilvēkam, ģimenei.
Izstāde ir mēģinājums ilustrēt Latvijas vēstures lappuses ar muzeja darbinieku savāktām,
pētītām, saglabātām un saglābtām lietām. Ir priekšmeti, kuru stāsts ir skaidrs un precīzi
saglabāts, un ir tādi, kuru gadsimtiem glabātie noslēpumi joprojām nav atminēti.
Daudzu priekšmetu vērtību nevar izmērīt ne ar vienu no zināmajām metodēm, jo kādās gan
mērvienībās mērāms patriotisms, godīgums, drosme? Kā katra ģimene glabā savas vērtības, kuru
cena izpaužas senču dzīvesstāstos, tā muzejs glabā lietas,
kam nav praktiska pielietojuma, bet tās apliecina tradīcijas
un apņēmību aizstāvēt savu identitāti un pašcieņu. Izstāde ir
arī stāsts par muzeja darbinieku drosmi: savulaik vārda tiešā
nozīmē tie riskējuši ar dzīvību, kad glāba un saglabāja
naidīgām varām nevēlamus nacionālās identitātes
pierādījumus, iemūrējot tos Rīgas pils sienās.
Bagātais mantojums, ko glabā muzejs, pieaug ik dienu. Arī
šis laiks, kurā dzīvojam, rada un radīs jaunus simbolus.
Tāpēc 100 relikviju saraksts nekad nebūs ne pilnīgs, ne
noslēgts, ne gatavs.
2012. gadā izstāde bija apskatāma Cēsu vēstures un mākslas
muzejā, restaurētajā Cēsu Jaunajā pilī abu muzeju sadarbības
līguma ietvaros.To papildināja arī grāmata ar tādu pašu
nosaukumu. Grāmata tapa, pateicoties akciju sabiedrības
„Latvijas Avīze” atbalstam un interesei par Latvijas vēsturi.
Attēlā: grāmatas vāks.
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jaunieguvumi 2013.g. aprīlī
Uzdāvina padomju ēras rotaļlietas
Vēstures departaments papildinājis muzeja rotaļlietu kolekciju ar 20. gs. 70. gadu otrās puses –
80. gadu sākuma bērnu rotaļu mājsaimniecības piederumiem. Ar tiem rotaļājās Rīgas skolniece
Marija Karavajeva Pārdaugavā, Kalnciema ielā 21.
Šūšanas iemaņu attīstīšanai pirmsskolas
un jaunākā skolas vecuma bērniem
paredzētā šujmašīna 1977. gadā
izgatavota no metāla pēc tradicionālas
rokas šujmašīnas parauga. To ražoja
Oršanskas vieglās mašīnbūves rūpnīcā
Baltkrievijas PSR.
20. gs. 80. gadu pirmajā pusē izgatavotās
vācu elektromehāniskās rotaļlietas lelļu
apģērba šūšanai un mazgāšanai ir tipiski
sava laika modernas mājsaimniecības
priekšmeti krāsainā plastmasas korpusā –
kājminamā šujmašīna „Elektra” un
automātiskā veļas mazgājamā mašīna “Piko”. Priekšmeti darbināmi ar cilindriskām baterijām,
izgatavoti fabrikā „Piko Mechanik” Vācijas Demokrātiskajā Republikā, un labi raksturo tā laika
sadzīves tehnikas aktualitāti. Šādas importa rotaļlietas Padomju Savienībā pārdošanā parādījās
ļoti reti un, neskatoties uz samērā augsto cenu, tika ātri izpirktas. Attēlā:20.gs. 70.-80. gadu rotaļlietas.
Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.

Kuršu senlietas Kokapuzē
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja
Arheoloģijas departamenta krājums papildināts
ar īpašām senlietām no Kokapuzes apkārtnes
(Skrundas novads, Rudbāržu pagasts). Bronzas
aproces, krelles un rotadatas fragments ir
raksturīgas 10.-11. gs. kuršu sieviešu rotas
lietas.
Minētā laika posma senlietas ir salīdzinoši rets
atradums kuršu arheoloģiskajos pieminekļos
Latvijā. Lielākā daļa priekšmetu salauzti – tā
varētu būt liecība par līdz šim nezināmu kuršu
kapulauka vietu. Diemžēl iespējamo
arheoloģisko pieminekli jau skāruši mantraču
postījumi.
Senlietas muzejs saņēmis no Valsts Kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekcijas.
Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.
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hronika
Skolotāju seminārs pulcē dalībniekus no visiem Latvijas novadiem
11. aprīlī uz tradicionālo LNVM pavasara semināru skolotājiem pulcējās pedagogi no Rīgas,
Jelgavas, Jūrmalas, Ikšķiles, Ogres, Ķekavas, Lejasciema, Jaunlutriņiem, Taurupes, Kandavas,
Dobeles, Jaunpils, Lielplatones, Taurupes un Šķibes.
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs pateicas
skolotājiem par izrādīto ieinteresētību un atsaucību.
Šāgada semināra tēma bija „20. gs. 2. puses vēstures
liecību vākšana, glabāšana un izmantošanas iespējas
vēstures mācīšanā skolā”. Par to, kā dažādus vēstures
avotus izmantot skolēnu zinātniski pētnieciskajos
darbos un vēstures stundās, runāja muzeja direktora
vietniece krājuma darbā Anita Meinarte, Vēstures
departamenta galvenā krājuma glabātāja Aija Jansone,
pētniece Kristīne Ducmane un pētnieks Toms Ķikuts.
Pasākuma noslēgumā semināra dalībnieki aplūkoja
LNVM pamatekspozīciju muzeja direktora vietnieces
zinātniskajā darbā Irinas Zeibārtes vadībā un
iesaistījās diskusijā par muzeja jaunās ekspozīcijas
izveidi. Galvenās vienojošās pedagogu atziņas:
pamatekspozīcijā jāatspoguļo notikumi Latvijas
teritorijā no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām
(2004. gadam); pamatekspozīcijā jāatspoguļo politiskie,
saimnieciskie, kultūras jautājumi, sadzīve; klasiska krājuma priekšmetu eksponēšana jālīdzsvaro
ar modernām mūsdienu tehnoloģijām, nenomācot lietisko un cita veida avotu nozīmību. Attēlā:
skolotāju semināra laikā LNVM konferenču zālē. Fotogrāfs Roberts Kaniņš.

Latvijas vēsturi izzina muzejā
Vienā no marta sestdienām muzeju apmeklēja divi jauni puiši, kas vēlējās „pamatīgāk iepazīt
Latvijas vēsturi”. Iepriekšpieteikta gida vadībā izstaigāja muzeja ekspozīciju un sacīja, ka nākšot
vēl. Jāteic, tik mērķtiecīgi noskaņoti individuāli
apmeklētāji muzejā nav bieži viesi, tāpēc jaunie cilvēki –
Pēteris Rozītis un Jānis Sirmovičs - tika sīkāk iztaujāti par
savas intereses iemesliem un motivāciju.
Pēteris pastāstīja, ka strādā video studijā, kur daļu
ikdienas laika aizņem reklāmu veidošana. Tomēr kā
Baltijas Filmu un Mediju skolas maģistram viņam un viņa
draugiem esot ambīcijas ar laiku veidot projektu, kas
varētu pretendēt uz nopietnās mākslas statusu. Ieceres
saturu viņš neatklāja, bet paskaidroja, ka tas saistīts ar Latvijas vēsturi.
Prāta vētrās domubiedriem nācies paškritiski secināt, ka par atsevišķiem vēstures posmiem viņu
zināšanas ir vājas vai pat nekādas, tāpēc nobriedusi apņēmība apgūt nezināmo. Nolēmuši sākt ar
muzejiem un prestiža dēļ kā pirmais izvēlēts Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. Ekskursija
muzeja ekspozīcijā devusi ievirzi tālākam domāšanas procesam, uzzināts arī daudz jauna.
Attēlā: Pēteris Rozītis. Foto no personīgā arhīva.
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Muzeja speciālists konferencē Dānijā
Šā gada aprīlī LNVM arheoloģijas departamenta galvenais glabātājs Artūrs Tomsons piedalījās
Eiropas arheoloģisko brīvdabas muzeju asociācijas (EXARC) konferencē. Tas bija iespējams,
pateicoties VKKF sniegtajam finansiālajam atbalstam.

Konference norisinājās Leires arheoloģiskajā brīvdabas muzejā (Sagnlandet Lejre) un bija veltīta
eksperimentālās arheoloģijas tēmai. Dalībnieki pārstāvēja Vāciju, Nīderlandi, Dāniju, Igauniju,
Lielbritāniju, Īriju, Zviedriju, Grieķiju un Rumāniju. Referātos tika aplūkoti gan vispārīgi
eksperimentālās metodes pielietojuma vēstures jautājumi arheoloģijā, gan skarta izpratnes
attīstība atsevišķās valstīs par eksperimenta kā pilnvērtīgas zinātniskas metodes pielietojumu
arheoloģiskā materiāla labākai interpretācijai. Daudz uzmanības tika veltīts atsevišķu personību
ieguldījumam eksperimentālās arheoloģijas veicināšanā.
Konferenci atklāja Leires muzejparka izveidotājs Hanss Ole Hansens (Hans-Ole Hansen), notika
arī detalizēta iepazīšanās ar muzejparka jaunākajām aktivitātēm un apmeklētāju piesaistīšanas
politiku. Ilggadīgā Eiropas arheoloģisko brīvdabas muzeju pieredze ir nozīmīga LNVM, jo viena
no tā nodaļām ir Āraišu arheoloģiskais muzejparks. A.Tomsons arī uzstājās ar lekciju
Kopenhāgenas universitātē, kurā stāstīja par Austrumbaltijas arheoloģiju dzelzs laikmetā un
viduslaikos.
Saite: http://exarc.net/meetings/april-2013-history-experimental-archaeology-conference-lejre-dk
Attēlā: Leires arheoloģiskajā brīvdabas muzejā (Sagnlandet Lejre). Publicitātes foto.

Sekmē eksperimentālās arheoloģijas projekta īstenošanu
Valsts Kultūrkapitāla fonds ar 555 latiem atbalstījis Latvijā līdz šim nebijuša projekta realizāciju –
aizvēsturisko prasmju atdzīvināšanu eksperimentālās arheoloģijas lauku kursā. Tā mērķis ir
rosināt labāku izpratni par arheoloģiskā mantojuma veidošanos.
Projektā līdzdarbojas Latvijas Arheologu biedrība, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs (projekta
vadītājs arheologs Artūrs Tomsons), LU Vēstures un filozofijas, arī Humanitāro zinātņu
fakultāte, Vēstures izpētes un popularizēšanas biedrība. Projekts iecerēts kā starpdisciplināra
aktivitāte, kuras ietvaros arheoloģijas studenti gūs praktisku pieredzi, Āraišu arheoloģiskā
muzejparka teritorijā apgūstot āra dzīvei nepieciešamās pamatiemaņas un prasmes akmens un
bronzas laikmeta ikdienai pietuvinātos apstākļos.
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Valsts Kultūrkapitāla fonds atbalsta grāmatu par Pieminekļu valdi

VKKF piešķīris 700 latu grāmatas „Pieminekļu valdei 90. Pieminekļu valdes mantojums LNVM
krājumā” veidošanai (projekta vadītāja Etnogrāfijas nodaļas galvenā glabātāja Sanita Stinkule).
Grāmata iecerēta kā avotu publikācija ar komentāriem un to izdos Latvijas Nacionālais vēstures
muzejs, kas ir viens no lielākajiem Pieminekļu valdes savākto arheoloģisko, etnogrāfisko,
vēsturisko un mākslas materiālu glabātājiem. Izdevums pilnveidos Latvijas vēstures kopainu, un
tajā plānots apkopot vairāk kā 250 attēlus, kas ilustrēs Pieminekļu valdes darbību 20. gs. 20.–40.
gados.
Grāmata būs veltījums Pieminekļu valdes darbiniekiem un viņu veikumam. Tā nodrošinās
Pieminekļu valdes savāktā kultūrvēsturiskā materiāla pieejamību plašam interesentu lokam.
Jaunās paaudzes vēsturniekiem, arhitektiem, māksliniekiem, skolēniem un jebkuram
interesentam izdevums būs nozīmīgs latviešu materiālās un nemateriālās kultūras izziņas avots,
jo Pieminekļu valdes vākums fiksē un ilustrē tādas parādības, kas 20. gs. otrās puses un 21. gs.
sākuma vācējiem vairs nav pieejamas. Izdevuma bagātīgais ilustratīvais materiāls rosinās
iedvesmu jauniem arhitektūras, mākslas, modes un kulinārijas projektiem. Arī skolēniem un
pedagogiem tas būs īpaši vērtīgs uzskates līdzeklis Latvijas vēstures apguves procesā.
Attēlā: Izglītības ministrijas Pieminekļu valdes etnogrāfiskās ekspedīcijas dalībnieki Rēzeknes apriņķa Andrupenes
pagastā. 1925. gads. Fotogrāfs Matīss Pluka. LNVM krājums.

Talko arī Āraišos
Lielās talkas laikā, kas Latvijā norisinājās 27. aprīlī, Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā tika
sakopta Meitu sala. Palīgos pieteicās biedrības „Vēsturiski aktīvs” dalībnieki, kā arī saimnieces
no netālu esošajām „Kalna Dzērvju” mājām. Dienu vēlāk Drabešu internātpamatskolas mazāko
klašu audzēkņi sakopa pilsdrupu nogāzes.
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Muzejā atzīmē restauratores Sarmītes Gaismiņas jubileju
8. aprīlī plašs LNVM darbinieku un
draugu pulks 70 gadu jubilejā sveica
muzeja Restaurācijas departamenta
vadītāju Sarmīti Gaismiņu.
S.Gaismiņa 1969.gadā absolvējusi
Rīgas Politehnisko institūtu (tagad
RTU) inženiera – ķīmiķa specialitātē,
darba gaitas sākusi Sadzīves ķīmijas
konstruktoru birojā, kur
nodarbojusies ar metālu korozijas
izpēti. Muzejā strādā kopš 1982.
gada. 1976. gadā papildinājusi
zināšanas Vissavienības Zinātņu
akadēmijā Augstākajos korozijas pētnieku kursos, 1987.gadā atestēta kā arheoloģiskā metāla
restauratore, 1993. gadā ieguvusi Arheoloģiskā materiāla restauratores – meistares kvalifikāciju.
1999. gadā S.Gaismiņai piešķirta
kvalifikācija – restaurators/ vecmeistars
arheoloģiskā materiāla un metāla
specialitātē.
Ar restauratores profesiju saistītas arī
jubilāres sabiedriskās aktivitātes:
S.Gaismiņa ir Latvijas Restauratoru
biedrības biedre, bijusi Restauratoru
Atestācijas komisijas locekle, RTU
Valsts eksāmenu komisijas locekle,
Mākslas pieminekļu ekspertu padomes
locekle, Nacionālā muzeju krājuma
Ekspertu komisijas priekšsēdētāja,
Restaurācijas kvalitātes izvērtēšanas ekspertu padomes locekle.
No 1987. līdz 2010. gadam S. Gaismiņa iesaistījusies arī pedagoģiskajā darbībā, Rīgas Celtniecības
koledžā lasot lekcijas un vadot
bakalaura un maģistra darbu izstrādi.
Jubilāres darbs ir novērtēts ar Triju
zvaigžņu ordeņa Zelta goda zīmi un
Kultūras mantojuma Gada balvu.

Attēlos: augšā – tuvplānā Sarmīte Gaismiņa;
vidū – jubilāri sveic LNVM direktors Arnis
Radiņš; lejā – sveicēju vidū muzeja fotogrāfi
Roberts Kaniņš un Kārlis Kalseris.
Fotogrāfs Valters Lācis.
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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

1.6.2

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

1 grupa

5,00

1 grupa

5,00

skolēniem)
1.6.3.

krievu valodā 1.–9.klašu skolēniem

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

© Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2013
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