
 

 MAIJS  

MUZEJU NAKTS 2017 

 

“Laiks pirms savas valsts”  

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs Brīvības bulvārī 32 aicina apskatīt 

izstādi “Versija – latvieši: 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā izstāde”, kā 

arī izstāžu cikla “Savējā Latgale” mobilo izstādi “Latgales kongresam – 

100” un izstādi “Latgales keramika – tradicionālais un mūsdienīgais”,  

kurā muzicēs folkloras draugu kopa “Savieši”. Muzeju nakts apmeklētāji 

Pasākumu zālē varēs slaidrādē vērot fotogrāfijas, kurās iemūžināts latvie-

šu tradicionālais dzīvesveids – darba un sadzīves ainas, godi, cilvēku 

prasmes, kas tika nodotas no paaudzes paaudzē. Ģimenes ar bērniem  

izstādē “Senā skola” varēs iejusties skolas vidē vairāk kā pirms  

100 gadiem – mācīties rakstīt un lasīt vecajā drukā, izmēģināt glītrakstīša-

nu, lasīt un ilustrēt pasakas, minēt mīklas. Plašāk – 4. lpp. 

 

““Dauderu” nama 120 gadskārtas”  

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Dauderu nodaļā apmeklētājiem būs 

iespēja apskatīt ekspozīcijas daļu 1. stāvā, kā arī Lukas Berti (Itālija/

Dānija) fotogrāfiju izstādi “Cilvēks un daba Latvijā”. Notiks mākslinie-

ciskas aktivitātes, apslēpto dārgumu meklēšana, kā arī sporta spēles un 

viktorīna. Apmeklētāji varēs noskatīties filmu “To atceras tikai vilcieni”, 

kā arī noklausīties stāstu par “Dauderu” nama vēsturi. Plašāk – 4. lpp. 

 

“Tev mūžam dzīvot Latvija!”  

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Tautas frontes muzeja nodaļā apmek-

lētāji varēs noskatīties vairākas filmas, kā arī piedalīties izzinošā orientē-

šanās spēlē. Savukārt mazākie muzeja apmeklētāji aicināti piedalīties  

bērnu zīmēšanas konkursā “Tev mūžam dzīvot Latvija!”. Plašāk – 5. lpp. 

 

Muzeju nakts notiek no 20. maija plkst. 19.00 līdz 21. maija plkst. 01.00. 

Ieeja – bez maksas. 
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vieta: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, pamatekspozīcija un izstāžu zāles  

Brīvības bulvārī 32, Rīgā 

laiks: līdz 2017. gada 17. septembrim 

izstāde “Versija—latvieši: 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā izstāde” 

laiks: līdz 2017. gada 8. septembrim 

izstāde “Latgales kongresam—100” 

laiks: līdz 2017. gada 8. septembrim 

izstāde “Latgales keramika—tradicionālais un mūsdienīgais” 

pastāvīgā ekspozīcija 

“Latvijas senvēsture”, “Livonija”, “Latvijas teritorija un iedzīvotāji 16.–18. gs.”, 

“Kurzemes un Zemgales hercogiste 16.–18. gs.”, 

“Muiža un muižniecība 17.–19. gs.”, “Zemnieku tradicionālais dzīvesveids 19. gs.”, 

“Dzīvesvide un ikdiena 19. gs. un 20. gs. sākumā: bīdermeiera un jūgendstila interjeri”, 

“Tehniskā modernizācija 19. gs. un 20. gs. sākumā”, 

“Latvieši 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sākumā: nacionālā pašapziņa, kultūra un sabiedriskā dzīve”, 

“Latvijas Republika. 1918.–1940.”, 

“Art Deco interjers Latvijā 20. gs. 30. gados”, 

“Latvijas Republikas okupācija un pievienošana PSRS. 1940.–1941.”, 

“Totalitāro okupācijas režīmu represijas pret Latvijas iedzīvotājiem. 1940.–1953.”, 

“Padomju vara Latvijā: ideoloģija, pārvalde un saimniecība. 1944.–1985.”, 

“Ikdienas dzīve Padomju Latvijā. 20. gs. 60. gadu dzīvokļa interjers”, 

“Latvieši svešumā. 1944.–1990.”, 

“Latvijas Republikas valstiskās neatkarības atjaunošana”. 

vieta: Dauderu nodaļa, Zāģeru ielā 7, Rīgā 

laiks: līdz 2017. gada 21.maijam 

izstāde “Cilvēks un daba Latvijā” 

pastāvīgās izstādes 

“Divas dienas Kārļa Ulmaņa dzīvē”, “Gaida Graudiņa kolekcija”. 

vieta: Tautas frontes muzeja nodaļa, Vecpilsētas ielā 13/15, Rīgā 

pastāvīgā ekspozīcija 

“Atmoda – LTF – neatkarība”, paplašināta ar sadaļu “Parlamentārā revolūcija”.  

 

izstāde “Kūlainis, pērstainis, delnainis...”. Vieta: Dzērbenes tautas nams “Pils”, laiks: 2. — 8. maijs 

izstāde “Pirmā pasaules kara izraisītais Eiropas lielvaru sabrukums un nacionālo valstu izveidošanās  

atspoguļojums naudaszīmēs (zelta standarts—inflācija—hiperinflācija—stabilitāte)”. Vieta: LR Saeima,  

laiks: 28. aprīlis —17. novembris 

 

YouTube kanālā LatvijasNacionālais_vēstures_muzejs LNVM apskatāmas virtuālās izstādes, kurās  

ietverti muzeja kolekciju izcilākie priekšmeti un dokumenti.  

 

9. maijā—Eiropas dienas ietvaros no 10.00 līdz 17.00, 18. maijā—Starptautiskajā muzeju dienā no  

10.00 līdz 17.00 un 27. maijā kā katra mēneša pēdējā sestdienā no 10.00 līdz 17.00 bez  
maksas apmeklējamas LNVM pamatekspozīcijas un izstāžu zāles Brīvības bulvārī 32, Rīgā.  
LNVM Tautas frontes muzeja nodaļas apmeklējums Vecpilsētas ielā 13/15, Rīgā, ir bez maksas. 
 

 

 

Izstādes 

LNVM izstādes ārpus muzeja  

LNVM virtuālās izstādes 

Bezmaksas apmeklējums 
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4. maijā Tautas frontes muzeja nodaļā Olafa Okonova dokumentālā filma “4 x 4 par brīvību” 

Vieta: LNVM Tautas frontes muzeja nodaļa, Vecpilsētas ielā 13/15, Rīgā 

Datums un laiks: 4. maijs, plkst.11.00 un 14.00 

Atzīmējot Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu, 4. maijā plkst. 11.00 un plkst. 14.00 Latvijas Nacio-

nālā vēstures muzeja Tautas frontes muzeja nodaļā tiks demonstrēta dokumentālā 

filma “4 x 4 par brīvību”. To noskatīties aicināts ikviens interesents. Ieeja muzejā 

bez maksas, apmeklētāji gaidīti no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00. 

Filmā stāstīts par Tukuma 187. vēlēšanu apgabala četriem deputātiem Agri 

Jaunkļaviņu, Juri Celmiņu, Pēteri Lazdu un Vili Selecki, kuri 1990. gada  

4. maijā balsoja par LPSR Augstākās Padomes deklarāciju “Par Latvijas Republi-

kas neatkarības atjaunošanu”, kā arī kādreizējā Tukuma rajona iedzīvotājiem un 

viņu dzīvi pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. Filmas režisors ir Olafs  

Okonovs, operators – Uldis Jancis. Filma tapusi 2015. gadā.  

1990. gada 4. maijā Latvijas PSR Augstākās Padomes deputāti ar 138 balsīm “par” 

pieņēma deklarāciju “Par Latvijas neatkarības atjaunošanu”. Pēc deklarācijas pie-

ņemšanas Latvijas PSR Augstākā Padome kļuva par Latvijas Republikas Augstāko 

Padomi – augstāko valsts varas un likumdevējas institūciju, kas par savu galveno 

mērķi izvirzīja neatkarīgas valsts – Latvijas Republikas – atjaunošanu un atzīšanu 

“de facto”. Pārejas periods tika izbeigts 1991. gada 21. augustā, kad tika pieņemts 

Latvijas Republikas Konstitucionālais likums “Par Latvijas Republikas valstisko statusu”. 

Apmeklētājiem būs iespēja plkst. 10.00 un plkst. 13.00 apskatīt ekspozīciju muzeja speciālista vadībā. 

 

6. maijā ekskursija izstādē “Versija – latvieši: 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā izstāde” 

vieta: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Brīvības bulvārī 32, Rīgā 

datums un laiks: 6. maijs, plkst. 12.00 

Viens no šī gada jaunumiem, kas turpināsies līdz izstādes “Versija – latvieši: 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā  

izstāde” noslēgumam (septembrī), ir ekskursijas izstādē gida vadībā. Ekskursijas notiek reizi mēnesī, par tām nav 

atsevišķi jāmaksā – ieejas maksa pasākumā ir muzeja ieejas biļete. Nākamā ekskursija izstādē: 2. septembrī. 

17. maijā LNVM zinātniskie lasījumi 

vieta: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Brīvības bulvārī 32, Rīgā 

datums un laiks: 17. maijs, plkst. 10.00 

17. maijā LNVM Konferenču zālē notiks ikgadējie muzeja zinātniskie lasījumi. Šogad tajos piedalīsies 12 Latvi-

jas Nacionālā vēstures muzeja speciālisti. LNVM zinātnisko lasījumu referāti tiks izdoti atsevišķā rakstu krājumā. 

Plašāk – 8. lpp. 

Pasākuma afiša 
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20. maijā Ģimenes dienas nodarbība “Ceļojums laikā” 

vieta: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Brīvības bulvārī 32, Rīgā 

datums un laiks: 20. maijs, plkst. 12.00 

20. maijā plkst. 12.00 Latvijas Nacionālais vēstures muzejs aicina mazos vēstures 

interesentus kopā ar vecākiem apmeklēt cikla “Muzejs ģimenei” nodarbību 

“Ceļojums laikā – no akmens laikmeta cirvja līdz pasaulē pirmajam miniatūrajam 

fotoaparātam “VEF Minox”!”  

Klausoties interesantajā stāstījumā un meklējot senlietas, mazie vēstures pētnieki 

iepazīs lielo muzeja ekspozīciju un labāk izpratīs, kā vēstures periodi nomaina cits 

citu. Tāpat būs iespēja aizpildīt nodarbības tematam atbilstošas uzdevumu lapas, ku-

ras varēs ņemt līdzi piemiņai par muzeja apmeklējumu. 

Iepriekš pieteikties uz nodarbību nav nepieciešams. Tās aptuvenais ilgums –  

1,5-2 stundas. Par ģimeni šo nodarbību kontekstā muzejs uzskata pirmsskolas un jau-

nāko klašu bērnus, kurus pavada pieaugušie (vecāki, radinieki, draugi). Maksa par līdzdalību cikla “Muzejs ģime-

nei” pasākumā ieejas biļete muzejā vai Ģimenes biļete - EUR 4 neatkarīgi no ģimenes locekļu skaita. 

20. maijā Muzeju nakts 2017 Brīvības bulvārī - “Laiks pirms savas valsts” 

vieta: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Brīvības bulvārī 32, Rīgā 

datums un laiks: 20. maijs, plkst. 19.00-01.00 

Laiks apzināt savu vēsturi!  

Izstāžu “Versija – latvieši: 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā izstāde”, “Latgales kongresam – 100” un “Latgales 

keramika – tradicionālais un mūsdienīgais” apskate un folkloras draugu kopas “Savieši” priekšnesumi. 

Fotogrāfijās iemūžinātais laiks.  

Latviešu tradicionālā dzīvesveida atspoguļojums Pieminekļu valdes fotogrāfijās. Slaidrāde. Fotografēšanās.  

Laiks mācīties! 

Skolā pirms 100 un vairāk gadiem. Apmeklētāji aicināti apgūt prasmi rakstīt un lasīt vecajā drukā, lasīt un ilustrēt 

pasakas, minēt mīklas. 

Ieskats Ģimenes dienas  

nodarbībā. Foto: LNVM 

20. maijā Muzeju nakts 2017 LNVM Dauderu nodaļā - ““Dauderu” nama 120 gadskārtas” 

vieta: LNVM Dauderu nodaļa, Zāģeru ielā 7, Rīgā 

datums un laiks: 20. maijs, plkst. 19.00-01.00 

19:00 – 01:00 

• LNVM Dauderu nodaļas ekspozīcijas daļas apskate; 

• Lukas Berti (Itālija/Dānija) fotogrāfiju izstādes “Cilvēks un daba Latvijā” apskate; 

• Mazs pārsteigums 120., 1897., 2017. muzeja apmeklētājam. 

19:00 – 21:00 Radošās darbnīcas bērniem: 

• mākslinieciskā aktivitāte uz laiku “1, 2, 3 un nākamais”; 

• radošā darbnīca “Mans “Dauderu” nama apmeklējums”; 

• apslēpto dārgumu meklēšana “Dauderu” dārzā (plkst. 20:00, 6-12 gadus veciem apmeklētājiem). 

19:00 – 21:00 Sporta spēles “Ātri, bet bez steigas” “Dauderu” dārzā no Bērnu un jauniešu centra “Laimīte”. 

19:00; 20:00; 21:00 Dokumentālā filma “To atceras tikai vilcieni” (režisors Jānis Putniņš, filmas garums: 42 

min.). 

19:30; 20:30; 21:30 Muzeja speciālista stāsts par “Dauderu” nama vēsturi. 

20:00 – 21:00 Viktorīna ““Dauderu” namam – 120”. 
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25. maijā LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā sarīkojums “Vides aizsardzības klubs: 

“metro nav brālis!”” 

Vieta: LNVM Tautas frontes muzeja nodaļa, Vecpilsētas ielā 13/15, Rīgā 

Datums un laiks: 25. maijs, plkst. 17.00 

LNVM Tautas frontes muzeja nodaļa sadarbībā ar Konrāda Adenauera fondu, turpinot aizsākto sarunu ciklu 

“Trešā atmoda. 1987. gads. Kā tas sākās?”, 25. maijā plkst. 17.00 aicina uz 

sarīkojumu “Vides aizsardzības klubs: “metro nav brālis!””. 

1987. gadā līdzās skaitliski nelielajai nacionālās pretošanās organizācijai 

“Helsinki -  86”, kā arī luterāņu mācītāju grupai “Atdzimšana un atjaunoša-

nās”, Latvijā izveidojas krietni plašākā opozīcijas kustība ar nodaļām un 

atbalstītāju tīklojumu dažādos novados – Vides aizsardzības klubs (VAK). 

Tas sevi pieteica gan cīņā pret Rīgas metro un reizē pret toreizējo Rīgas  

Izpildkomitejas priekšsēdētāju, ortodoksālo komunistu Alfrēdu Rubiku ar 

devīzi “Metro nav brālis!”, gan PSRS uzņēmumu ekspansijas ierobežošanu 

Jūrmalas kāpu zonā, gan protestējot pret Slokas celulozes kombināta izraisī-

to Lielupes un jūras piesārņošanu. Par pirmo tautu vienojošu Trešās atmodas 

masu akciju, priekšvēstnesi vēlākajam “Baltijas ceļam” izvērsās vakiešu 

“Aizlūgums par Baltijas jūru“ 1988. gada 3. septembrī. 25. maija sarīkojums 

LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā mēģinās atbildēt uz jautājumiem, kādēļ tieši vides aizsardzības kustības ne 

tikai Latvijā, bet visā PSRS un Austrumeiropā sākotnēji spēlēja īpašu lomu komunisma sistēmas demontāžā un 

kāda nozīme Latvijas Vides aizsardzības klubam bija mūsu Trešajā atmodā. Vai komunisti nebija iecerējuši ar 

plānotu piekāpšanos vides aizsardzības jomā novērst politiskus nemierus? Un ja tā, kādēļ tiem tas neizdevās? 

Bez diviem analītiskiem priekšlasījumiem sarīkojumā paredzēta tikšanās un diskusija ar VAK aizsācējiem un 

turpinātājiem. Norisi vadīs Dainis Īvāns un žurnālists Pauls Raudseps. 

 

20. maijā Muzeju nakts 2017 LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā - “Tev mūžam dzīvot  

Latvija!” 

vieta: LNVM Tautas frontes muzeja nodaļa, Vecpilsētas ielā 13/15, Rīgā 

datums un laiks: 20. maijs, plkst. 19.00-01.00 

 

Dokumentālo filmu seansi: 

19.30. Indras Vaļenieces dokumentālā filma “Folkmaņa faktors” (2016); 

20.30. Ingas Nesteres dokumentālā filma “Latvija man sirdī” (2016); 

22.00. Olafa Okonova dokumentālā filma “4 x 4 par brīvību” (2015). 

Plkst. 19.00 – 24.00. Izzinošā orientēšanās spēle “Trešās atmodas laika pietura – nāc un meklē!”. 

Plkst. 19.00. – 24.00. Radošā darbnīca, bērnu zīmēšanas konkurss: “Tev mūžam dzīvot Latvija!”. 

Vides aizsardzības kluba (VAK) akcija 

“Aizlūgums par Baltijas jūru”.  

1988. gada 3. septembris.  

Foto: Valters Ivanovs 
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30. maijā ekskursija uz 1896. gada Latviešu etnogrāfiskās izstādes vietu 

tikšanās vieta: Kronvalda bulvāris 2, Rīgā, pie Latvijas Nacionālā teātra ieejas 

datums un laiks: 30. maijs, plkst. 18.00 

No 1896. gada 1. augusta līdz 15. septembrim Rīgā  

Viskrievijas X arheoloģiskā kongresa ietvaros notika Lat-

viešu etnogrāfiskā izstāde. Tagadējā Latvijas Nacionālā 

teātra vietā, tolaik vēl neapbūvētā laukumā starp pilsētas 

kanālu un Lielo Jēkaba ielu (mūsdienās Kronvalda bulvāri) 

speciāli izstādei uzceltos pagaidu paviljonos un seno un 

jaunāko laiku zemnieku mājokļu rekonstrukcijās ar vairāk 

nekā 8000 priekšmetu palīdzību 18 tematiskajās nodaļās 

rādīja vērienīgu latviešu kultūrvēstures un jaunāko sasnie-

gumu panorāmu. 

Izstādes brīvā dabā ar tām īpaši būvētiem pagaidu paviljo-

niem ne Eiropā, ne Latvijā nebija nekāds jaunums.  

19. gs. vidū Eiropa iepazina Pasaules izstādes, kur pilsētu 

laukumos izstādēm iekārtoja apstādījumus, veidoja grantē-

tus celiņus un būvēja pat vairākus simtus pagaidu  

paviljonus. Kopš 19. gs. vidus arī Latvijā par neatņemamu 

kultūras un saimnieciskās dzīves sastāvdaļu bija kļuvušas izstādes – lauksaimniecības, rūpniecības, amatniecī-

bas, kopš 19. gs. 80. gadiem arī kultūrvēsturiskās izstādes. Taču Latviešu etnogrāfiskā izstāde pārsteidza visus – 

izstāde, kas atspoguļotu kādas tautas vēsturi, kultūru, saimniecisko dzīvi un laikmetīgos sasniegumus Baltijā 

notika pirmo reizi. Izstāde kļuva par pirmo latviešu tautas reprezentācijas pasākumu ar nepārprotamu pieteiku-

mu būt līdzīgiem citām nācijām vēstures un valodas vērtībās, nacionālās kultūras un saimniecisko sasniegumu 

ziņā, kā arī apliecināja latviešu sabiedrības intelektuālās un finansiālās iespējas sarīkot šāda vēriena pasākumu. 

Izstāde aizsāka jaunu laikmetu Latvijas kultūras vēsturē, jo kļuva par pirmo reprezentācijas platformu profesio-

nālajiem latviešu māksliniekiem, latviešu tradicionālajam apģērbam, vērienīgākajam Latvijas kultūras piemi-

nekļu vākumam, kā arī topošajam latviešu skatījumam uz vēsturi, kura būtiskākais akcents bija “tumšie verdzī-

bas gadsimti”. 

30. maija vakarā mūžizglītības pasākumu cikla “Vēlās otrdienas. Saruna ar pētnieki” ietvaros kopā ar izstādes 

kuratori Sanitu Stinkuli varēs izstaigāt 1896. gada Latviešu etnogrāfiskās izstādes laukumu. Klausoties gides 

stāstījumā, būs iespēja vizualizēt toreiz būvētos pagaidu paviljonus – izstādes galveno ēku, zemnieku mājokļu 

rekonstrukcijas, restorānu, mūzikas paviljonu un skatuvi, izstādē apskatāmo, klausāmo, izjūtamo. 

Latviešu etnogrāfiskās izstādes pagaidu paviljoni. Rīga. 

1896. gads. Zīmējuma fotoreprodukcija.  

Foto: Matīss Pluka, 1930. gadā 
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Jauna izstāde LR Saeimas bibliotēkā “Pirmā pasaules kara izraisītais Eiropas lielvaru  

sabrukums un nacionālo valstu izveidošanās atspoguļojums naudaszīmēs (zelta  

standarts→inflācija→hiperinflācija→stabilitāte)” 

No 2017. gada 28. aprīļa līdz 17. novembrim Latvijas Republikas Saeimas bibliotēkā ir apskatāma izstāde “Pirmā 

pasaules kara izraisītais Eiropas lielvaru sabrukums un nacionālo valstu izveidošanās atspoguļojums naudaszīmēs 

(zelta standarts→inflācija→hiperinflācija→stabilitāte)”. 20. gadsimta sākums iezīmējās ar zināmu stabilitāti Eiro-

pas kartē. Līdztekus pastāvēja trīs impērijas – Krievijas, Vācijas un Austroungārijas, kuru paspārnē sadzīvoja daudz 

dažādu nāciju un tautību iedzīvotāju. Tajās funkcionēja stingra, uz zelta standartu balstīta valūta – rublis, marka un 

krona. Stabilitātes un labklājības pilno miera dzīvi pārtrauca 1. pasaules karš ar visām no tā izrietošajām sekām. 

Karš veicināja līdz tam Eiropā pastāvējušo Krievijas, Vācijas, Austroungārijas un arī Osmaņu impērijas sabruku-

mu. Kā viena šā procesa kopīgām iezīmēm jāmin hiperinflācija, kas skāra karā iesaistītās valstis. Ar vārdu hiperin-

flācija apzīmē ļoti liela mēroga inflāciju. Tā rodas situācijā, kad mēneša cenu pieauguma vidējā likme pārsniedz 25

-30% – tas nozīmē cenu kāpumu 15-25 reizes.  

1. pasaules kara un Versaļas miera līguma rezultātā Eiropas karte uz ilgu laiku papildinājās ar sešām jaunām un  

atjaunotām valstīm – Somiju, Igauniju, Latviju, Lietuvu, Poliju un Čehoslovākiju. Katrs gadījums bija atšķirīgs, bet 

šo valstu izveidošanās procesos bija arī kopīgas iezīmes, viena no tām – cīņa ar hiperinflāciju un savas nacionālās 

naudas sistēmas radīšanas nepieciešamība. 

Izstāde pamatā veidota no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja numismātikas krājuma priekšmetiem – papīra nau-

daszīmēm un monētām, kas ļauj izsekot minētajām vēsturiskajām pārmaiņām. Tā papildināta ar laikmeta liecībām 

no vēsturisko priekšmetu un fotogrāfiju kolekcijām. 

Izmaiņas muzeja darba laikā svētkos un bezmaksas apmeklējums  

Muzeja izstāžu zāles un ekspozīcija Brīvības bulvārī 32, LNVM Dauderu nodaļa un LNVM Tautas frontes 

muzeja nodaļa: 

pirmdien, 1. maijā, slēgts; 

trešdien, 3. maijā, atvērts no 10.00 līdz 16.00; 

ceturtdien, 4. maijā slēgta muzeja ekspozīcija Brīvības bulvārī 32 un LNVM Dauderu nodaļa, bet atvērta LNVM 

Tautas frontes muzeja nodaļa; 

piektdien, 5. maijā, atvērta muzeja ekspozīcija Brīvības bulvārī 32 un LNVM Dauderu nodaļa, bet slēgta LNVM 

Tautas frontes muzeja nodaļa; 

sestdien, 13. maijā, atvērts no 10.00 līdz 16.00; 

svētdien, 14. maijā, slēgts. 

 

Muzeja izstāžu zāles un ekspozīcija Brīvības bulvārī 32 apskatāmas bez ieejas maksas  

9. maijā – Eiropas dienā, 18. maijā – Starptautiskajā muzeju dienā un 27. maijā – kā katra mēneša pēdējā sestdienā. 

Ieeja LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā – bez maksas. 
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17. maijā LNVM ikgadējie Zinātniskie lasījumi 

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs aicina uz ikgadējiem muzeja zinātniskajiem lasījumiem 2017. gada  

17. maijā Brīvībās bulvārī 32 (4. stāva Konferenču zālē). 

10.00 – Arnis Radiņš. Lasījumu atklāšana. Ievadvārdi. 

10.10 – Normunds Grasis. Auklas keramikas kultūra Eiropā: fakti, hipotēzes un pieņēmumi. 

10.30 – Ingrīda Līga Virse, Rasma Lezdiņa. Mazkatužu kapulaukā atrastā dzelzs stopsakta. 

10.50 – Artūrs Tomsons. Daži Austrumbaltijas bronzas laikmeta metālapstrādes jautājumi eksperimentālā  

skatījumā. 

11.10 – Mārtiņš Vāveris. 12 Cēzaru monētas LNVM krājumā. 

11.30 – Una Dževečka. Ieskats 19. gs. un 20. gs. sākuma brunču šūšanas paņēmienos. 

11.50 – Imants Cīrulis. Kā uzrunāt latvieti. Komunikatīvās stratēģijas 18.-19. gadsimta funkcionālajos un tautas  

apgaismības tekstos. 

12.10 – Arnis Strazdiņš. Pedagoga Indriķa Palēviča kolekcija LNVM un tās izmantošanas iespējas pedagoģijas  

vēstures pētniecībā. 

12.30 – 13.30 pārtraukums. 

13.30 – Toms Ķikuts. RLB muzeja darbības pirmsākums (1869.-1894.). 

13.50 – Anda Ozoliņa. RLB numismātikas kolekcija.  

14.10 – Gunita Baumane. Fotogrāfijas loma Latvijas vēstures atspoguļošanā – fotonegatīvu kolekcijas komplektēša-

na un izmantošana LNVM (19. gs. beigas-21. gs. sākums). 

14.30 – Līga Ločmele. 2. pasaules kara laikā Rīgas pils pagrabos iemūrētie Latvijas armijas priekšmeti  

(1941.-1950.) LNVM krājumā. 

14.50 – Arnis Radiņš. Pārmantotības problēmas muzejā. 1944.-1950. 

15.10 – Diskusijas. Konferences noslēgums. 

15.30 – Latvijas Nacionālā vēstures muzeja rakstu 22. sējuma –  

Baibas Vaskas monogrāfijas “Rotas un ornaments Latvijā. 13.-18. gadsimts” atvēršana. 

Jaunieguvumi LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā 

Priekšmetu grupa – vēstures liecības par 1990. gada 4. maijā pieņemto deklarāciju 

“Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu.” 

LNVM Tautas frontes muzeja nodaļas 1. stāva ekspozīcijā līdz maija beigām būs 

apskatāma krājuma jaunieguvumu grupa – vēstures liecības par 1990. gada  

4. maijā pieņemto deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”, 

kas ietver bijušās Latvijas Tautas frontes Domes valdes locekles Sandras Kalnie-

tes, bijušā Latvijas Tautas frontes priekšsēdētāja Daiņa Īvāna un bijušā Latvijas 

PSR Augstākās Padomes priekšsēdētāja Anatolija Gorbunova dāvinātās fotogrāfi-

jas un Latvijas PSR Augstākās Padomes deputāta Tālava Jundža dokumenti, kas 

atspoguļo Neatkarības deklarācijas pieņemšanas darba gaitu. 

 

Attēlā: Latvijas PSR Augstākās 

Padomes deputāti sēžu zālē pirms 

balsojuma par deklarāciju “Par 

Latvijas Republikas neatkarības 

atjaunošanu”. 1990. gada  

4. maijs. Fotogrāfs nezināms 
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Ieskats pasākumu cikla “Savējā Latgale” atklāšanā 

Aizsākot Latvijas simtgades svinības ar Latgales kongresa simtgadei veltītām aktivitātēm, Latvijas  

Nacionālais vēstures muzejs piedāvā pasākumu ciklu “Savējā Latgale”. Pasākumu cikla “Savējā Latga-

le” atklāšanas pasākumu 5. aprīlī ievadīja diskusija par Latgales podniecību. Tās atklāšanā ievadvārdus 

teica LNVM direktors Arnis Radiņš. Keramiķis Andris Ušpelis, TLMS “Rēzeknes apriņķa pūdniki”  

vadītājs, stāstīja par Latgales keramikas vecmeistariem, Linda Rubena, Latvijas Nacionālā kultūras cen-

tra lietišķās mākslas eksperte, referēja par Latgales keramiku kā vienu no Latvijas nemateriālās kultūras 

mantojuma elementiem. Keramiķe Evija Vasilevska, Andreja Paulāna Tautas lietišķās mākslas studijas 

vadītāja un mākslas vēsturniece, stāstīja par Latgales keramikas attīstības tendencēm mūsdienās. Disku-

sijas nobeigumā projekta “Latvijas zelta pods" dalībnieces Janīna Kursīte-Pakule, Elīna Kursīte un Rūta 

Šmite dalījās ar projekta laikā gūto pieredzi. Izstāžu atklāšanā uzrunu teica LNVM direktors Arnis  

Radiņš, kā arī LR kultūras ministre Dace Melbārde. Par izstādi “Latgales kongresam – 100” stāstīja tās 

kurators, LNVM Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures nodaļas vadītājs, Toms Ķikuts, bet par  

izstādi “Latgales keramika – tradicionālais un mūsdienīgais” – tās kuratore, LNVM Etnogrāfijas nodaļas  

vadītāja, Sanita Stinkule, kā arī keramiķi Evija Vasilevska un Andris Ušpelis.  

Izceļot Latvijas apvienošanas idejas nostiprināšanu 1917. gada pavasarī kā īpašu notikumu, Latvijas  

Nacionālais vēstures muzejs no 2017. gada 6. aprīļa piedāvā apskatei divas izstādes: mobilo izstādi 

“Latgales kongresam – 100” un izstādi “Latgales keramika – tradicionālais un mūsdienīgais”. Izstādes 

būs apskatāmas līdz šī gada 8. septembrim. 

 

Pasākumu cikla „Savējā Latgale” atklāšana. Foto: Roberts Kaniņš  
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Atskats uz aprīļa pasākumiem Brīvības bulvārī 32 

 

 

Aprlī ģimenēm ar bērniem muzejā notika divi pasākumi. 8. aprīlī norisinājās Ģimenes diena “Svilpaunieka stās-

ti” izstādē “Latgales keramika – tradicionālais un mūsdienīgais” un 30. aprīlī nodarbība bērniem “No grauda 

līdz maizei” izstādē “Versija – latvieši: 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā izstāde”. 

Ģimenes dienas nodarbībā bērni pieredzējuša keramiķa Raivo Andersona vadībā mācījās veidot svilpauniekus. 

Aplūkojot skaistos Latgales keramiķu darinājumus izstādē “Latgales keramika – tradicionālais un mūsdienī-

gais”, klausoties pieredzējuša keramiķa stāstījumā un vecākiem palīdzot, katrs bērns izgatavoja sev svilpaunie-

ku. Savukārt 30. aprīļa nodarbībā bērni uzzināja, kādi darbi bija jāveic un cik pūļu jāpieliek, lai no graudiem 

varētu iegūt maizi. Bērni aplūkoja senos darbarīkus, dažādus graudu veidus un to izstrādājumus, kā arī gāja  

rotaļās. 

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs pieaugušajiem interesentiem aprīlī piedāvāja trīs pasākumus. Ekskursiju 

izstādē “Versija – latvieši: 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā izstāde” gida vadībā 1. aprīlī, kā arī divas tikšanās 

ar muzeja pieaicinātiem savas jomas speciālistiem – keramiķiem Andri Ušpeli un Līgu Merginu un mākslas  

zinātnieci Dr.art. Kristiānu Ābeli. Pasākumu cikla “Sestdienas tikšanās muzejā” ietvaros 22. aprīlī nodarbība 

notika izstādē “Latgales keramika – tradicionālais un mūsdienīgais”. Papildinot stāstījumu par Latgales kerami-

kas atšķirīgajām tradīcijām, arheoloģisko trauku meistare Līga Mergina mācīja, kā veidot māla bļodiņu arheolo-

ģiskās podniecības tradīcijās, izmantojot mūsu senču pirms mūsu ēras lietotās trauku darināšanas prasmes.  

Savukārt keramiķis Andris Ušpelis demonstrēja svilpaunieka izgatavošanu. Katrs nodarbības dalībnieks devās 

mājās ar paša gatavotu māla izstrādājumu komplektu – bļodiņu un svilpaunieku. Interesenti pasākumu cikla 

“Vēlās otrdienas. Tikšanās ar pētnieku” ietvaros sarunā “1896. gada Latviešu etnogrāfiskās izstādes Dailes no-

daļa: mākslinieki, darbi un vēsturiskā nozīme” ar mākslas zinātnieci Dr.art. Kristiānu Ābeli varēja uzzināt vai-

rāk par 1896. gada Latviešu etnogrāfiskās izstādes Dailes nodaļu, par tajā redzamajiem mākslas darbiem un to 

tālāko likteni.  

 

Ieskats Ģimenes dienas nodarbībā “Svilpaunieka  

stāsti”. Foto LNVM 

Ieskats nodarbībā “No grauda līdz maizei”.  

Foto: LNVM  

Ieskats pasākumā “Sestdienas tikšanās muzejā”.  

Foto: LNVM 
Tikšanās ar Dr. art. Kristiānu Ābeli. Foto: LNVM 
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Ieskats Iritas Žeieres grāmatas “Arheoloģiskais tērps, tā darināšana, valkāšana un 

komplektēšana mūsdienu Latvijā” atvēršanā 

11. aprīlī Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, Brīvības bulvārī 32, tika atklāta un prezentēta LNVM Arheoloģijas 

departamenta pētnieces Iritas Žeieres grāmata “Arheoloģiskais tērps, tā darināšana, valkāšana un komplektēšana 

mūsdienu Latvijā”. Grāmata tapusi sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru. Atvēršanas svētki pulcēja arhe-

oloģijas interesentus un tos, kuri darina arheoloģisko tautastērpu rekonstrukcijas. 

Grāmata nopērkama muzeja veikalā. Tās cena EUR 16,80.  

 

Ieskats pasākumā. Foto: LNVM 

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas pasākumi Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā 

4. aprīlī notika UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas seminārs par dokumentārā mantojuma saglabāšanu, 

UNESCO programmu “Pasaules atmiņa” un nomināciju “Tradicionālo prasmju un dzīvesveida dokumentēšana 

Pieminekļu valdes 1924.–1931. gada ekspedīciju fotonegatīvos.” Tajā ar lekciju par LNVM glabāto nomināciju 

uzstājās arī LNVM Vēstures departamenta galvenā krājuma glabātāja Gunita Baumane. 

LNVM speciālistu Jāņa Šabanova, Iritas Žeieres, Aijas Jansones sagatavotās kolāžas. Foto: Roberts Kaniņš 
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12. aprīlī LNVM tika atklāta akcija “Mantojuma stāsts – mans stāsts, tavs stāsts”. Skolas vecuma bērni un jaunie-

ši ir aicināti iepazīt vietējās kultūras mantojuma vērtības un apzināties to nozīmīgumu.  

Akcijas ietvaros tās dalībnieki, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju sniegtās iespējas, aicināti veidot fotokolāžas, kas 

atklāj kultūras vērtību lomu identitātes veidošanā. Akcija notiks no šā gada 12. aprīļa līdz 29. septembrim. Visas 

fotokolāžas un ar tām saistītos mantojuma stāstus būs iespējams aplūkot speciālā akcijas vietnē www.darini.lv.  

Labākie akcijai iesniegtie darbi tiks iekļauti ceļojošajā izstādē, kā arī īpašā 2018. gada kalendārā. LNVM speciā-

listi – Etnogrāfijas nodaļas galvenais krājuma glabātājs Jānis Šabanovs, Vēstures departamenta galvenā krājuma  

glabātāja Aija Jansone un Arheoloģijas departamenta pētniece Irita Žeiere kopā ar fotogrāfu Robertu Kaniņu bija 

sagatavojuši piemērus konkursa dalībniekiem. 

Akciju rīko UNESCO Latvijas Nacionālās komisija (LNK), izglītības uzņēmums “Lielvārds”, Latvijas Nacionā-

lais vēstures muzejs un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. 

Pasākumā pulcējās ap 100 Latvijas skolu jauniešu un viņu skolotāji. Pasākumu atklāja LNVM direktors Arnis 

Radiņš. Ar priekšlasījumu “Arheoloģiskā mantojuma saglabāšanas problēmas un izaicinājumi Latvijā” uzstājās 

Alise Šulte – Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Arheoloģijas departamenta krājuma glabātāja. Noslēgumā tā 

dalībnieki muzeja gidu vadībā devās ekskursijās ekspozīcijā un izstādē “Versija – latvieši: 1896. gada Latviešu 

etnogrāfiskā izstāde”. 

Savukārt 25. aprīlī plkst. 13.00 UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” rīkoto lekciju cikla ietvaros LNVM 

Tautas frontes muzeja nodaļā (Vecpilsētas ielā 13/15) muzeja pētnieks Dainis Īvāns nolasīja lekciju “Baltijas ceļš 

– cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības”. 

Nozīmīgākās dokumentārās liecības par šo akciju kopš 2009. gada ir iekļautas UNESCO programmas “Pasaules 

atmiņa” starptautiskajā reģistrā. UNESCO par vērtīgiem atzinusi dokumentus, kas saistīti ar Baltijas ceļa organi-

zēšanu un norisi. Kopumā nominācijā iekļauti 38 dokumenti no visām trim Baltijas valstīm. UNESCO palīdz no-

drošināt šo liecību saglabāšanu un aizsardzību, kā arī padarīt tās plaši pieejamas un atpazīstamas daudzviet pasau-

lē. Visus dokumentus vienuviet četrās valodās var apskatīt īpašā mājaslapā www.balticway.net. 

LNVM Dauderu nodaļā atklāta Lukas Berti fotogrāfiju izstāde “Cilvēks un daba Latvijā”  

5. aprīlī LNVM Dauderu nodaļā tika atklāta itāļu izcelsmes fotogrāfa Lukas Berti (1978) izstāde “Cilvēks un  

daba Latvijā”. Tā melnbaltās fotogrāfijās atspoguļo ārzemju fotogrāfa ieskatu četru Latvijas reģionu kultūrā un 

vēsturē. Luka Berti ir dzimis Florencē, Itālijā, bet šobrīd dzīvo un strādā Kopenhāgenā, Dānijā. Fotoprojektos  

fotogrāfs sadarbojas ar Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas un Igaunijas reģionālajiem vēstures un kultūras 

muzejiem. 

Izstādes iniciatore un kuratore – Līga Gaile. Izstāde būs apskatāma līdz 21. maijam. 

 

Ieskats izstādes atklāšanā. Foto: Ieva Līce  
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Noslēdzies konkurss “Dauderu namam – 120”, notiek gatavošanās konferencei 

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Dauderu nodaļas izsludinātais studentu un jauno pētnieku zinātnisko darbu 

konkurss “Dauderu namam – 120” ir noslēdzies. Kopumā tika iesūtīti 4 pētījumi: 

•Līvija Baumane-Andrejevska “Ieskats mācītāja Kārļa Heinriha  

Fromma (1838–1896) biogrāfijā, darbībā Sv. Trīsvienības draudzē  

Sarkandaugavā un devumā baznīcas ēkas tapšanā”; 

•Inna Gīle “Rīgas pilsētas Sarkankalna slimnīcas (1862–1942) darbība 

un nozīme Latvijas psihiatrijas nozares attīstībā”; 

•Karīna Zaharāne “Sarkandaugava kultūrvēsturiskā kontekstā (Otrais 

Ķeizardārzs)”; 

•Anastasija Smirnova “Sarkandaugavas kultūras biedrība (SKB,  

1931-1934): sociālais aspekts”. 

 

Pēc iesūtīto darbu izvērtēšanas konkursa žūrijas komisija (saskaņā ar studentu un jauno pētnieku zinātnisko  

darbu konkursa “Dauderu namam – 120” nolikuma, konkursa norises kārtības 5. punktu) pieņēma lēmumu  

mainīt prēmiju apjomu un sadalījuma proporcijas: 

1. Līvija Baumane-Andrejevska 1. vieta (300 EUR) 

2. Inna Gīle 2. vieta (200 EUR) 

3. Anastasija Smirnova 3. vieta (200 EUR) 

 

Konkursa uzvarētāji ir aicināti piedalīties konferencē “Dauderu namam – 120”, prezentējot sava pētījuma rezul-

tātus. Konference notiks 2017. gada 4. oktobrī LNVM Dauderu nodaļā (Zāģeru ielā 7, Rīgā). Konferencei līdz 

31. maijam ir iespējams pieteikties arī citiem ieinteresētajiem pētniekiem. 

Sīkāk par konferenci: http://lnvm.lv/?p=10182. 

Lielā Talka LNVM Dauderu nodaļā 
 

22. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 14.00 LNVM Dauderu nodaļā notika 

Lielā Talka, kurā piedalījās talcinieki no vairākām iestādēm:  

pārstāvji no Zāļu valsts aģentūras, Valsts ieņēmumu dienesta, 

Valsts nekustamajiem īpašumiem, studenti no Latvijas Universitā-

tes Sociālo zinātņu fakultātes, jaunsargi, Sarkandaugavas filiālbib-

liotēkas darbinieki un lasītāji, kā arī Sarkandaugavas iedzīvotāji. 

Neskatoties uz mainīgajiem laika apstākļiem, talcinieki čakli 

pastrādāja – sagrāba pērnā gada zāli, lapas un zarus “Dauderu” 

dārza daļā. Latviešu kultūras mecenāts un kolekcionārs Gaidis 

Graudiņš talciniekiem sarūpēja cienastu. Visiem talciniekiem bija 

iespēja bez maksas apskatīt “Dauderu” namu.  

 

 

Konkursa darbi. Foto: Olga Miheloviča 

Lielā Talka LNVM Dauderu nodaļā.  

Foto: Olga Miheloviča  
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Atskats uz LNVM Tautas frontes muzeja nodaļas sarīkojumu ““Atdzimšana un atjaunoša-

nās” – odze baznīcas azotē” 
20. aprīlī LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā sadarbībā ar Kon-

rāda Adenauera fondu notika sarunu cikla “Trešā atmoda.  

1987. gads. Kā tas sākās?” sarīkojums ““Atdzimšana un atjauno-

šanās” – odze baznīcas azotē”, kurā tika stāstīts par Latvijas  

luterāņu mācītāju grupu “Atdzimšana un atjaunošanās”. 

Sarīkojumā ievadvārdus teica un savās atmiņās par grupas 

“Atdzimšana un atjaunošana” dibināšanu dalījās Latvijas Evaņģē-

liski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags. Ar priekšlasīju-

miem par Austrumeiropas baznīcas lomu totalitārisma demontāžā 

uzstājās Baltijas Starptautiskās akadēmijas lektors Edgars  

Engīzers. Par grupas pirmsākumiem un mācītāju opozīcijas kustī-

bu Latvijas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā 20. gadsimta 80. gados 

iepazīstināja teologs Linards Rozentāls un par grupas 

“Atdzimšana un atjaunošanās” darbību Latvijas Trešajā atmodā, 

politikā un baznīcā pārskatu sniedza teologs Dzintars Laugalis. 

Vārds tika dots arī grupas bijušajiem dalībniekiem un atbalstītā-

jiem – mācītājam Guntim Kalmem, Mārim Ķirsonam, bijušajam 

laikraksta “Padomju jaunatne” redaktoram Andrejam Cīrulim un 

Cilvēktiesību aizstāvības grupas “Helsinki-86” dalībniekam Jānim 

Rožkalnam. Pasākums bija plaši apmeklēts. 

Sarunu cikla “Trešā atmoda. 1987. gads. Kā tas sākās?”  

sarīkojumu videoieraksti skatāmi Latvijas Nacionālā vēstures  

muzeja youtube.com kontā (LatvijasNacionālais_vēstures_muzejs 

LNVM). 

Remontdarbi LNVM Dauderu nodaļā  

LNVM Dauderu nodaļā turpinās remontdarbi, tādēļ daļa ekspozīcijas uz laiku ir slēgta.  

Apmeklētājiem pieejams tikai “Dauderu” nama pirmais stāvs.  

Ekskursijas gida vadībā sestdienās un svētdienās nepieciešams iepriekš pieteikt pa tālruni 

67392229, 67391780 vai e-pastu dauderi @lnvm.lv. 

 

No kreisās: bijušais LELB konsistorijas darbinieks  

Uldis Matvejs, LELB arhibīskaps Jānis Vanags, mācī-

tājs Māris Ķirsons, teologs Juris Cālītis. Foto: Kārlis 

Kalseris  

Ieskats pasākumā. Foto: Kārlis Kalseris 

“Dauderu” nama otrā 

stāva zāles griestu  

restaurācija. Foto: Olga 

Miheloviča 
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ir trešais vecākais muzejs Latvijā un vienīgais Latvijas vēstures muzejs pasaulē. Kopš dibināša-

nas 1869. gadā, LNVM ir kļuvis par lielāko latviešu tautas muzejisko vērtību krātuvi - tā kolekci-

jās ir vairāk nekā miljons priekšmetu: arheoloģiskajos izrakumos iegūtas senlietas, rotu un  

monētu depozīti, tautastērpi, tradicionālie darbarīki, tautas lietišķās mākslas darinājumi, sadzī-

ves 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 organizē izstāžu darbību Latvijā, veido ceļojošās izstādes, sadarbojas ar Latvijas skolām, 

iestādēm, izdod rakstu krājumus un citas publikācijas. 

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nodaļas ir Tautas frontes muzeja nodaļa un Dauderu nodaļa. 

 

 

ir viena no Latvijas jaunāko laiku vēstures liecību krātuvēm, kurā atrodams unikālu priekšmetu 

un dokumentu kopums, kas vēstī par Latvijas tautas neatkarības centieniem 20. gadsimta nogalē, 

kas tautas atmiņā iemūžināta kā Trešā Atmoda. Muzejs glabā vēsturiskās liecības par lielāko  

Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas perioda tautas kustību – Latvijas Tautas fronti,  

atainojot Atmodas laika vēsturiskos procesus, notikumus un to dalībniekus.  

 

izvietoti vēsturiskā ēkā Sarkandaugavā - bijušā "Waldschlösschen" īpašnieka Ādolfa fon Bingne-

ra 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. Dauderu nodaļa piedāvā ne vien izstādes, bet arī izīrē telpas un brīvdabas terito-

riju dažāda rakstura pasākumiem.  

LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS (LNVM)  

TAUTAS FRONTES MUZEJA NODAĻA 

DAUDERU NODAĻA 

 

http://www.lnvm.lv  
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