
 

 

JŪNIJS 

 

     NOVEMBRIS 

SPOŽS PAPILDINĀJUMS  
LĀČPLĒŠA KARA ORDEŅA IZSTĀDEI  
 

Šogad 11. novembrī Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā līdzās ģenerāļa Jāņa Baloža 
pilnajam Lāčplēša Kara ordeņa komplektam tiks eksponēts muzeja jaunieguvums – Valijas 
Veščunas-Jansones Lāčplēša Kara ordenis, kā arī citi viņas apbalvojumi, dokumenti,      
fotogrāfijas un personīgie priekšmeti.  
Valija Veščuna-Jansone (1902–1990) Neatkarības kara laikā bija 7. Siguldas kājinieku pulka 
dižkareive un nopelnīja ordeni par drošsirdīgo rīcību 1919. gada 19. novembra kaujā pie 
Plāņu mājām, kad Latvijas armijas karavīriem bija jāpārvar pretinieka ugunslīnija; tolaik viņai 
bija tikai sešpadsmit gadu. Valija Veščuna-Jansone kā viens no pirmajiem armijas karavīriem 
šķērsoja Lielupes upi un pēc tam uzbrukuma laikā Plāņu mājās cīnījās pret pārspēku.  
Rezultātā Latvijas armija saņēma gūstekņus un tika pie ieročiem. Par izrādīto drosmi un 
pašaizliedzību kaujas laukā Valija Veščuna-Jansone 1922. gadā no Valsts prezidenta Jāņa 
Čakstes rokām saņēma III šķiras Lāčplēša Kara ordeni. 
Unikālās sava laika liecības muzejam uz izstādes LATVIJAS GADSIMTS laiku nodevusi  
Veščunas-Jansones meita Areta Jansone. 
 

 

 

Attēlā:  Valija Veščuna-Jansone. 
20. gadsimta 20. gadu sākums, Rīga.  

K. Iltnera fotostudija. 

VAIRĀK PAR LATVIJAS NACIONĀLĀ VĒSTURES MUZEJA PROGRAMMU 
VALSTS SVĒTKU MĒNESĪ LASIET ZIŅNEŠA 3. LAPPUSĒ! 



 

 NOVEMBRIS 
 KALENDĀRS 

LNVM Ziņnesis 
www.lnvm.lv 

 
vieta: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, pamatekspozīcija un izstāžu zāles, Brīvības bulvāris 32, Rīga 
laiks: līdz 2017. gada 17. decembrim 
izstāde “Versija – latvieši: 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā izstāde” 
laiks: līdz 2017. gada 17. decembrim 
izstāde “Daugavai būt” 
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 iela 7, Rīga 
laiks: līdz 2018. gada 28. janvārim 
“Interjera un sudraba priekšmeti no Gaida Graudiņa kolekcijas”, “Latvijas ainavas gleznās un akvareļos no Gaida Graudiņa kolekcijas” 
pastāvīgās izstādes 
“Divas dienas Kārļa Ulmaņa dzīvē”, “Gaida Graudiņa kolekcija” 
vieta: Tautas frontes muzeja nodaļa, Vecpilsētas iela 13/15, Rīga 
pastāvīgā ekspozīcija 
“Atmoda–LTF–neatkarība”, “Parlamentārā revolūcija”  

 
 

 
vieta: Nīcas vidusskola 
laiks: 2017. gada 30. oktobris – 10. novembris, izstāde “Kūlainis, pērstainis, delnainis...” 
vieta: Alūksnes muzejs 
laiks: 2017. gada 6.–27. novembris, izstāde “Ceļā uz Latvijas brīvību”  
vieta: Skrindu dzimtas muzejs Vabolē 
laiks: 2017. gada 9.–10. novembris, izstāde “Latgales kongresam – 100”  
vieta: Latvijas Republikas Saeima 
laiks: 2017. gada 28. aprīlis – 16. novembris 
izstāde “Pirmā pasaules kara izraisītais Eiropas lielvaru sabrukums un nacionālo valstu izveidošanās  
atspoguļojums naudaszīmēs (zelta standarts–inflācija–hiperinflācija–stabilitāte)”  
vieta: Rīgas Purvciema vidusskola 
laiks: 2017. gada 13.–20. novembris, izstāde “Latvija Brīvības cīņu laikā. 1918–1921” 
vieta: Jaunpils vidusskola 
laiks: 13.–20. novembris, izstāde “Baltijas brīvības ceļš” 
vieta: Rīgas Kultūru vidusskola 
laiks: 13.–20. novembris, izstāde “Kūlainis, pērstainis, delnainis...” 
vieta: Andreja Upīša Skrīveru vidusskola 
laiks: 20.–24. novembris, izstāde “Mēs, tauta” 
vieta: Zolitūdes ģimnāzija 
laiks: 27. novembris – 8. decembris, izstāde “Latvija Brīvības cīņu laikā. 1918–1921” 

LNVM izstādes 

LNVM izstādes ārpus muzeja  

LNVM virtuālās izstādes 
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LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS VALSTS SVĒTKU MĒNESĪ  
AICINA UZ PATRIOTISKU PASĀKUMU PROGRAMMU 
 

4. novembris 
 

12.00: Ekskursija izstādē “Versija – latvieši: 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā izstāde” – 
nozīmīgākajā latviešu dzīvesveidu apliecinošā un apkopojošā notikumā, kas bija         
nopietns stimuls latviešu kā nācijas veidošanās procesiem (vairāk lasiet Ziņneša 4. lpp.!) 
 
 

11. novembris 
 

Muzejs atvērts no 11.00 līdz 19.00 
 

Visu dienu:  

 Lāčplēša Kara ordeņa pilna komplekta izstāde, ordeņa kavalieres Valijas        
Veščunas-Jansones apbalvojumi, dokumenti, fotogrāfijas un personīgie priekšme-
ti 4. stāvā, ekspozīcijā “Latvijas Republika 1918–1940” 

 Apskatiet ordeni un pārlūkojiet ordeņa kavalieru grāmatu – varbūt arī jūsu      
vectēvs, vecvectēvs vai cits radinieks ir saņēmis ordeni? 

 
 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 un 18.00: Vēsturnieka stāstījums par 
Lāčplēša Kara ordeni 
 

12.00 un 16.00: Pasākums ģimenēm ar bērniem “Mana Latvija”: stāstus par valsts brīvī-
bas un neatkarības cīņām ilustrēs klātienē apskatāmie valsts apbalvojumi un senas foto-
grāfijas (vairāk lasiet Ziņneša 4. lpp.!) 
 

14.00: LNVM Numismātikas nodaļas speciālistu lekcija “Latvijas Republikas augstākie 
apbalvojumi” 
 

17.00: Folkloras draugu kopas “Savieši” priekšnesums 
 
 

18. novembris 
 
Muzejs atvērts no 11.00 līdz 19.00 
 

11.00, 15.00 un 17.00: Ekskursijas ekspozīcijas daļā “Latvijas Republika 1918–1940” 
 

13.00: Dr. hist. Toma Ķikuta lekcija “Latvijas valsts tapšana: priekšnoteikumi, ideja, rīcī-
ba”. Lekcijā iecerēts atskatīties uz laiku pirms Latvijas valsts pasludināšanas un atbildēt 
uz vairākiem jautājumiem: kāpēc Latvija izveidojās mums pazīstamajās robežās? Ko nā-
cijas tapšanā nozīmēja latviešu vairākuma piederība zemnieku kārtai? Kāpēc Latvijas 
sabiedrībai bija aktuāli vienlīdzības un demokrātijas ideāli? (vairāk lasiet Ziņneša 4. lpp.!) 
 

11.00, 15.00 un 17.00: Pasākums ģimenēm ar bērniem “Mana Latvija”: stāstus par 
valsts brīvības un neatkarības cīņām ilustrēs klātienē apskatāmie valsts apbalvojumi un 
senas fotogrāfijas (vairāk lasiet Ziņneša 4. lpp.!) 
 

No 14.00: Satieciet vēsturnieku, ieskenējiet fotogrāfiju ar nozīmīgu cilvēku, vietu vai 
notikumu, kas stāsta par to, kāda ir Latvija, un pievienojiet to Gadsimta albumam (vairāk 
par Gadsimta albumu lasiet Ziņneša 5. lpp.!) 
 

28. novembris 
 

18.00: Ciklā “Tikšanās ar pētnieku” – saruna ar LNVM direktora vietnieci krājuma darbā 
Anitu Meinarti. Tā notiks muzeja pastāvīgajā izstādē “Sakrālā māksla”, kurā eksponētie 
retie darbi no muzeja kokskulptūru un gleznu kolekcijām iepazīstina skatītāju ar Latvijas 
baznīcu dekoratīvo tēlniecību un glezniecību ilgā laika posmā – no 14. gadsimta līdz      
20. gadsimta 20. gadiem (vairāk lasiet Ziņneša 5. lpp.!) 
 
 
 

11., 18. UN 25. NOVEMBRĪ IEEJA MUZEJĀ – BEZ MAKSAS 
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AICINĀJUMS UZ EKSKURSIJU 1896. GADĀ 
 

4. novembrī, iesākot svētku mēnesi, muzejs aicina pārcelties uz 1896. ga-
du, kad notika Latviešu etnogrāfiskā izstāde, un novērtēt tās nozīmīgumu 
latviešu kā nācijas veidošanās procesos. 
30. jūlija laikrakstā „Baltijas Vēstnesis” par izstādi tika rakstīts šādi: “Še ta-
gad viss sakopots vienā vietā, ko latvieši pa gadu simteņiem spējuši pastrā-
dāt un ražot, jo sarīkotā etnogrāfiskā izstāde ir, tā sakot, mēraukla, pie ku-
ras mērīt latviešu tautas spēju.” (No grāmatas “1896. gada Latviešu etno-
grāfiskā izstāde”. Neputns, 2016). 
 

 
NODARBĪBAS SVĒTKU GAISOTNĒ 
 

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 11. un 18. novembrī aicina mazus un lielus interesentus uz izglītojošu un izklaidējošu 
pasākumu cikla “Muzejs ģimenei” nodarbībām “Mana Latvija”. Novembris ir gada tumšākais mēnesis, kuru gaišāku dara divi 
nozīmīgi svētki – Lāčplēša diena 11. novembrī un Latvijas valsts proklamēšanas diena 18. novembrī, kad pirms 99 gadiem 
latviešu apdzīvotie novadi pirmo reizi tika apvienoti vienā valstī. 

Par abiem šiem vēsturiskajiem notikumiem nodarbībās “Mana Lat-
vija” stāstīs LNVM muzejpedagoģe Santa Cerbule. Latvijas valsts 
brīvība tika nosargāta Neatkarības kara laikā, kad Latvijas aizstāvji 
ar ieročiem rokās karoja pret mūsu zemes tīkotājiem. Daudzi kara 
dalībnieki un Latvijas neatkarības atbalstītāji pēc tam saņēma Lāč-
plēša Kara ordeni, mūsdienās tas redzams vien muzeju ekspozīcijās, 
izstādēs un krājumos. Par īpašiem nopelniem arī šodienas Latvijā 
pasniedz augstus apbalvojumus – Triju Zvaigžņu ordeni, Viestura 
ordeni un Atzinības krustu. Nodarbību dalībnieki varēs aplūkot or-
deņus tuvāk, nekā ierasts, kā arī uzzināt, ko vēsta seno notikumu 
liecinieces – fotogrāfijas. Noslēgumā bērni varēs nostiprināt iegūtās 
zināšanas, aizpildot uzdevumu lapas. Gados jaunākie varēs izkrāsot 
ordeņu attēlus sev tīkamās krāsās.  
Nodarbības notiks muzeja ceturtajā stāvā. Ieeja – bez maksas. 
 

 
LATVIJA PIRMS LATVIJAS 
 

18. novembrī, atzīmējot Latvijas Republikas pasludināšanas gadadienu, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs aicina uz          
Dr. hist. Toma Ķikuta lekciju “Latvijas valsts tapšana: priekšnoteikumi, ideja, rīcība”.  
Latvijas valsts ideju 20. gadsimtā noteica gan nemitīgi 
mainīgais un jaunais reģionā, Eiropā un pasaulē, gan 
arī daudz senākas pieredzes mantojums, tādēļ lekcijā 
iecerēts atskatīties uz laiku pirms Latvijas valsts paslu-
dināšanas. 
Pārmantotā pieredze ļauj veiksmīgāk atbildēt uz vairā-
kiem būtiskiem jautājumiem: kāpēc Latvija izveidojās 
mums pazīstamajās robežās? Ko nācijas tapšanā nozī-
mēja latviešu vairākuma piederība zemnieku kārtai? 
Kāpēc Latvijas sabiedrībai bija aktuāli vienlīdzības un 
demokrātijas ideāli? Kad pirmoreiz tika izteikta ideja 
par Latvijas valsti? Kādēļ tā tapa 1918. gadā, nevis 
pirms desmit vai simts gadiem?  
Latvijas valsts izveidojās latviešiem un Latvijas iedzīvo-
tājiem vienā no visnelabvēlīgākajiem brīžiem 20. gad-
simta vēsturē; lekcijas noslēgumā centīsimies to     
raksturot: gan situāciju, gan noskaņojumu Latvijas 
sabiedrībā I pasaules kara laikā. 
Lekcijas ilgums – viena stunda. Ieeja – bez maksas. 

Attēlā: Anša Cīruļa un Jāņa Rieksta zīmētā Latvijas karte. Atklātne. 1919. gads.  
LNVM krājums. 

Attēlā: Santas Cerbules nodarbībā “Mana Latvija”. Foto: LNVM. 

Attēlā: Izstādes stends.  
Foto: Valters Lācis. 
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VEIDOJAM GADSIMTA ALBUMU! 

14. novembrī pulksten 10.00 LNVM konferenču zālē notiks projekta Gadsimta al-
bums prezentācija, kurā mediju pārstāvji un citi interesenti uzzinās par šī projekta 
ideju un tiks aicināti tajā iesaistīties paši un vēstīt par Gadsimta albumu plašākai 
sabiedrībai. 
Gadsimta albuma ideja ir aicināt ikvienu izveidot savu lappusi virtuālā Latvijas vēstu-
res albumā. Pievienotās fotogrāfijas par personiski svarīgiem cilvēkiem, vietām un 
notikumiem iekļausies kopīgā Latvijas vēstures stāstā. 2018. gadā Gadsimta albums 
papildinās Latvijas muzeju kopizstādi LATVIJAS GADSIMTS. 
Pasākumā piedalīsies Latvijas Republikas kultūras ministre Dace Melbārde, Latvijas 
Nacionālā vēstures muzeja direktors Arnis Radiņš, dalību apliecinājuši arī Gadsimta 
albuma vēstneši un pārstāvji no LTV1, LETA un citiem medijiem. Ar projekta koncep-
ciju un risinājumiem iepazīstinās Dr. hist. Toms Ķikuts, bet Rīgas Kultūru vidusskolas 
skolēni, pārstāvot jauno paaudzi, pievienos albumā savas fotogrāfijas. 

 
 

 

RADOŠĀ DARBNĪCA BĒRNIEM: AR DOMU PAR ZIEMASSVĒTKIEM 
 

Svētdien, 26. novembrī, plkst. 12.00 LNVM izstādē “Versija – latvieši: 
1896. gada Latviešu etnogrāfiskā izstāde” notiks radošā darbnīca ģi-
menēm ar jaunākā skolas vecuma bērniem “Tradicionālie Ziemassvēt-
ku rotājumi”. 
Laikā, kad līdz Ziemas saulgriežiem atlicis mazāk nekā mēnesis, ģimenes 
ar bērniem aicinātas uz pēdējo nodarbību izstādē “Versija – latvieši: 
1896. gada Latviešu etnogrāfiskā izstāde”, lai uzzinātu, kā zemnieki ro-
tāja savus mājokļus pirms vairāk nekā simt gadiem. Kāda varēja izskatī-
ties zemnieka māja, saposta godiem jeb svētkiem? Vai 19. gadsimta 
beigās jau katrā mājā rotāja eglīti? Kādi bija tā laika tradicionālie telpu 
rotājumi? Atbildi uz šiem un vēl citiem jautājumiem varēs uzzināt no-
darbībā, kuras galvenā norise būs telpu dekoru veidošana no dažādiem 
materiāliem. Pirms vairāk nekā simt gadiem zemnieki veidoja dažādus 
rotājumus no salmiem. Viens no izplatītākajiem, salmus papildinot ar 
košiem dzīpariem un putnu spalvām, bija puzurs.  
Nodarbības dalībniekiem būs iespēja veidot puzurus gan no salmiem, gan arī mūsdienās pieejamiem materiāliem. Mazākie    
darbnīcas apmeklētāji varēs veidot arī vienkāršākus telpu rotājumus vai apsveikuma kartiņas.  
 

SAKRĀLĀS MĀKSLAS DĀRGUMI TUVPLĀNĀ 
28. novembrī pulksten 18.00 notiks tikšanās ar LNVM direktora vietnieci krājuma darbā Anitu Meinarti muzeja pastāvīgajā 
izstādē “Sakrālā māksla”. Izstādē eksponēti mākslas darbi no muzeja kokskulptūru un gleznu kolekcijām, tajā var iepazīt arī 
Latvijas baznīcu dekoratīvo tēlniecību un glezniecību no 14. gadsimta līdz 20. gadsimta 20. gadiem.  
Unikālās kolekcijas ietvaros eksponēti senākie viduslaiku sakrālās koktēlniecības darbi Latvijā: “Dievmāte ar bērnu” un “Sv. Anna 

un bīskaps”, abas datētas ar 1320. gadu Roņu salā, kas 14.–15. gadsimtā 
atradās Kurzemes bīskapijas sastāvā. Viens no mākslinieciski augstvērtī-
gākajiem gotikas mākslas paraugiem izstādē ir “Pietà” (Kristus apraudā-
šana) – noskaņas ziņā skaistākais un liriskākais gotikas mākslas mantoju-
ma darbs Latvijā.  
Apjomīga izstādes daļa stāsta par baroka laikmeta sakrālo koktēlniecību 
Latvijā 17. gadsimta otrajā pusē un 18. gadsimtā. Tikšanās laikā varēs 
iepazīt tēlniecības un glezniecības darbus, kas agrāk atradušies Kurzemes 
un Zemgales hercogistes baznīcās, apskatīt skulptūras no Rīgas un Vidze-
mes baznīcām, kas muzeja krājumā saglabājušās līdz mūsdienām, izzināt 
Latgales 18. un 19. gadsimta sakrālās tēlniecības atšķirīgo raksturu.  
Ieeja – bez maksas. 
 
 

Attēlā: Skats izstādē “Versija – latvieši: 1896. gada  
Latviešu etnogrāfiskā izstāde”. Foto: LNVM. 

Attēlā: Skats izstādē “Sakrālā māksla”. Foto: Valters Lācis. 

Attēlā: Gadsimta albuma šķirklis izstādes  
LATVIJAS GADSIMTS mājaslapā. 
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PĀRKĀRTOŠANĀS VAI PĀRKRĀSOŠANĀS? 
 

23. novembrī 17.00 LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā notiks sarīkojums “18. novembra pārkrāsošana”. 1985. gadā Pa-
domju Savienībā pasludināto “perestroiku” jeb “pārbūvi” Latvijas komunistu vadība oficiālajos dokumentos no krievu valo-
das tulkoja kā “pārkārtošanos”, taču tauta tai drīz deva daudz precīzāko “pārkrāsošanās” vārdu.  
1987. gada 14. jūnijā un 23. augustā grupas “Helsinki-86” organizētās protesta mani-
festācijas pie Brīvības pieminekļa un nacionālās pretošanās pieņemšanās spēkā pa-
domju varas iestādes pārsteidza nesagatavotas. Toties Latvijas Republikas proklamē-
šanas 69. gadadienas priekšvakarā represīvajiem dienestiem un valsts iestādēm tika 
dots rīkojums nepieļaut tālāku tautas sociālās atmiņas modināšanu. 1987. gada 18. 
novembra priekšpusdienā padomju armijas, milicijas un čekistu ķēdes aplenca Brīvī-
bas pieminekli, lai novērstu ziedu nolikšanu tā pakājē. Vienlaicīgi pie PSRS vēstniecī-
bas Vašingtonā pret Latvijas ieilgušo okupāciju protestēja brīvās pasaules latvieši. 
Togad jau 13. novembrī bija laists klajā Latvijas PSR Augstākās Padomes paziņojums 
“Par melīgiem izdomājumiem par Padomju Latviju un ASV Kongresa locekļu rupjo 
provokatorisko iejaukšanos mūsu republikas lietās”, organizēti “buržuāziskās Latvijas” 
nopelšanas mītiņi darba kolektīvos. Taču vainagojums visam bija “darbaļaužu mītiņš 
Strēlnieku laukumā Latvijas PSR atbalstam”. Tajā zem sarkaniem karogiem stāvēja un 
okupācijas režīmu slavinošas runas teica ievērojami latviešu mākslinieki, žurnālisti, 
aktieri, zinātnieki. Daži no viņiem jau pēc gada, kad pirmo reizi kopš 49 gadu aizliegu-
ma cilvēki pie Brīvības pieminekļa brīvi atzīmēja 18. novembri, bija iesaistījušies Latvi-
jas Tautas frontes kustībā. 
LNVM Tautas frontes muzeja nodaļas sarīkojumā par apsvērumiem, kas rosināja, spie-
da, iedrošināja, biedēja un maldināja, atklāti stāstīs gan cilvēks, kas 1987. gada 18. 
novembrī ļāva sevi iebetonēt pie Padomju Savienības vēstniecības Vašingtonā, 
gan cilvēks, kas piekrita tikt savaņģots pret savu valsti Rīgā.  
 
 

IZSTĀDE ITAS KOZAKEVIČAS PIEMIŅAI 
 

LNVM Tautas frontes muzeja nodaļas 4. stāva izstāžu zālē līdz 30. novembrim apskatāma jaunieguvumu izstāde Itas Kozake-
vičas (1955–1990) piemiņai ““Sieviete Latvija” – Ita Kozakeviča”. 
 

Izstādē eksponētas Itas Marijas Kozakevičas, Latvijas Republikas Augstākās 
Padomes deputātes, Nacionālo kultūras biedrību asociācijas dibinātājas, 
Latvijas Poļu savienības priekšsēdētājas, titula “Sieviete Latvija 90” ieguvē-
jas, un viņas tēva Jura Kozakeviča (miris 1994. gadā) gleznas un ģimenes 
arhīva fotogrāfijas. Šajos darbos var iepazīt vienu no redzamākajām Trešās 
atmodas personām, kas rūpējās par mazākumtautībām un uzskatīja, ka 
valsts iedzīvotāju mērķis ir vienots – brīva Latvija. 
Ita Kozakeviča traģiski gāja bojā 35 gadu vecumā, 1990. gada 28. oktobrī, 
noslīkstot Tirēnu jūrā Itālijā, atpakaļceļā no Vispasaules ārzemju poļu bied-
rību konferences Vatikānā, kur pirmo reizi Padomju Savienībā dzīvojošie 
poļi tikās ar tautiešiem no visas pasaules. Pēc viņas nāves Rīgas Poļu vidus-
skola tika pārdēvēta Itas Kozakevičas vārdā, arī Latvijas Nacionālo kultūras 
biedrību asociācija nes viņas vārdu. 
 
 
 

JAUNA IZSTĀDE SAEIMĀ 
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja sadarbība ar Latvijas Republikas Saeimu turpinās – no šī gada novembra līdz 2018. gada  
aprīlim Saeimas ēkā būs redzama muzeja krājuma izstāde „Zemnieku demokrātija – pagastu pašvaldības Latvijā”. Izstādes tēma 
izvēlēta, balstoties uz nozīmīgu jubileju – šogad aprit 200 gadu kopš dzimtbūšanas atcelšanas Kurzemes guberņā. 1819. gadā 
dzimtbūšana tika atcelta arī Vidzemes guberņā, un šie brīvlaišanas likumi deva iespēju zemniekiem piedalīties pagasta pašpār-
valdes veidošanā. 

Attēlā: Darbaļaužu mītiņš Strēlnieku laukumā Latvijas 
PSR atbalstam. Rīga, 1987. gada 18. novembris.  

Fotogrāfs nezināms. LNVM krājums   

Attēlā: Ieskats izstādē. Foto: Liene Andrejsone. 
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“DAUGAVAI BŪT” REZONĒ DAŽĀDĀS AUDITORIJĀS 
 

Septembra beigās atvērtā izstāde “Daugavai būt”, kurā apkopotie dokumenti, vēstules, mākslas darbi un citi eksponāti vēsta 
par būtiskiem sabiedriskās dzīves procesiem pagājušā gadsimta vidū un beigās, izpelnījusies lielu atsaucību un ir viena no 
visapmeklētākajām pēdējā laika izstādēm muzejā.  

Izstāde, kas izsaukusi lielu interesi gan medijos, gan apmeklētājos, 
“elpo” un turpina tikt papildināta – veidotāji saņem aizvien jaunus 
mākslas darbus un citus dāvinājumus, kā arī atsauksmes, jautājumus 
un padomus par izstādes ierīkošanu, tāpēc brīžam šķiet, ka izstādei 
būtu jāatrodas vismaz divreiz lielākās telpās.  
2. oktobrī muzeja apmeklētāju lomās iejutās paši muzeja darbinieki 
– Dainis Īvāns un Aleksandrs Mirlins stāstīja kolēģiem par nesen at-
vērtās izstādes tapšanu un unikālajiem eksponātiem. 
Izstāde “Daugavai būt” interesē arī skolotājus un skolu jauniešus.     
4. oktobrī muzejā viesojās Rīgas Tūrisma un radošās industrijas teh-
nikuma skolēni, bet 17. oktobrī – Rīgas Kultūru vidusskolas 10. klase, 
kas Daiņa Īvāna vadībā apskatīja vēsturiskos dokumentus, mākslas 
darbus un citus priekšmetus, novērtējot iespēju dzirdēt stāstu par 
Trešās atmodas pirmsākumiem no cilvēka, kas tajos klātbijis un tos 
iniciējis. Savukārt 31. oktobrī izstādē notika “Vēlo otrdienu” tikšanās 
prāvam apmeklētāju skaitam – to bija teju 40. 
 
 

 
 

Attēlā: Izstādi “Daugavai būt” apmeklē LNVM darbinieki. Foto: Līga Palma.  

Attēlā: Rīgas Kultūru vidusskolas jauniešus ieinteresējusi    
elektriskā rakstāmmašīna. Foto: LNVM. 

Attēlā: Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma audzēkņi un skolotāji aplūko 
izstādi Daiņa Īvāna vadībā. Foto: LNVM. 

Attēlā: Izstāde uzrunā apmeklētājus ne tikai vēsturiskās vai sociālpolitis-
kās tematikas dēļ, bet arī emocionāli. Ieraksts atsauksmju grāmatā. 
Foto: LNVM. 
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TREŠĀS ATMODAS BRUŅOTIE SPĒKI: ZINĀMAIS UN NEZINĀMAIS 
 

26. oktobrī LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā notika pasākums “Trešās atmodas bruņotie spēki – fotogrāfi”. Sarīkojumā 
piedalījās 1987. gada fotoakcijas “Viena diena Latvijā” organizatori.  

Ar priekšlasījumu “Jauni laiki jauniem fotogrāfiem” uzstājās Latvijas Tautas frontes 
laikraksta “Atmoda” bijušais redaktora vietnieks Jānis Krūmiņš un bijušais LATINFORM 
fotogrāfs Ilmārs Znotiņš. Par sociālo un politisko fotogrāfa misiju vēstīja fotogrāfa  
Gunāra Janaiša priekšlasījums “Par Daugavu un ne tikai”, savukārt fotovēsturnieks 
Pēteris Korsaks dalījās atmiņās par okupācijas režīma aizliegumiem fotogrāfijas jomā. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOSLĒGUSIES IZSTĀDE PAR LTF DIBINĀŠANU 

 

LNVM Tautas frontes muzeja nodaļas 1. stāva ekspozīcijā līdz oktobra 
beigām bija apskatāma krājuma jaunieguvumu izstāde “Vēstures liecī-
bas par Latvijas tautas frontes dibināšanu 1988. gada 8.–9. oktobrī”. 
Šogad apritēja 29 gadi, kopš 1988. gada 8. un 9. oktobrī Latvijas Komu-
nistiskās partijas Centrālās komitejas Politiskās izglītības namā (tagad – 
Kongresu nams) norisinājās Latvijas Tautas frontes (LTF) dibināšanas 
kongress. Lielajā un mazajā nama zālē tolaik bija pulcējušies vairāk nekā 
tūkstoš delegātu, rakstnieki, mākslinieki, zinātnieki un citu profesiju pār-
stāvji, kuros pārmaiņas PSRS politikā viesa cerību par brīvu Latviju.  
Izstādē tika eksponēti LTF dibināšanas kongresa koncerta Doma koncert-
zālē programma, Mikrobioloģijas institūta ielūgums uz kongresu, LTF 
atbalsta nozīmītes un fotogrāfa Leona Baloža fotogrāfijas. 
 
 

 

IZSTĀDEI LATVIJAS GADSIMTS IZSTRĀDĀTA GRAFISKĀ IDENTITĀTE 
 

Dizaina birojs “H2E” izstrādājis nākamā gada maijā gaidāmās izstādes LATVIJAS GADSIMTS vizuālo identitāti. 
Izstādes grafiskā zīme veidota, vadoties pēc trim princi-
piem: valstiski, cieņpilni, lakoniski, tās vadlīnijas sakņojas 
izstādes mākslinieciskajā koncepcijā, kā saikni ar izstādes 
koncepciju izmantojot sarkanas krāsas līniju. Citāts no 
“H2E” pieteikuma: “Zīmei dinamiku piešķir interaktīva līnija 
(ceļš), kas ne tikai sasaucas ar kopējo izstādes konceptu, 
bet arī dod brīvību darboties grafiskajos materiālos ilgter-
miņā, ir izteiksmīgs vizuāls elements”. Sarkano līniju iece-
rēts izmantot, variējot gan tās platumu, gan krāsu toņus, 
padarot simbolisko ceļa tēlu daudzveidīgu un kustīgu.  

Attēlā:  Izstādes stends. Foto: Baiba Ķibere. 

Attēlā: Ieskats sarīkojumā. Uzstājas fotogrāfs Ilmārs Znotiņš.  
Foto: Kārlis Kalseris. 

Attēlā: Ieskats sarīkojumā. Uzstājas fotovēsturnieks 
Pēteris   Korsaks. Fotogrāfs Kārlis Kalseris.  

Attēlā: Izstādes grafiskā zīme apvienojumā ar Latvijas simtgades logotipu.  
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JUBILEJA, KONFERENCE UN CITAS AKTIVITĀTES DAUDEROS 

 

Oktobris LNVM Dauderu nodaļā bijis gana rosīgs un notikumiem bagāts. 
4. oktobrī notika zinātniskā konference “Dauderu namam – 120: Sarkan-
daugavas saimnieciskais, sociālais un kultūrvēsturiskais konteksts”.  
Konferencē prezentētos desmit autoru pētījumus paredzēts apkopot un 
izdot rakstu krājumā. 4. oktobrī konferences ietvaros tika atklātas arī divas 
jaunas izstādes: “Interjera un sudraba priekšmeti no Gaida Graudiņa ko-
lekcijas” un “Latvijas ainavas gleznās un akvareļos no Gaida Graudiņa ko-
lekcijas”, kas aplūkojamas līdz 2018. gada 28. janvārim.  
Tika prezentēta arī jauna virtuālā izstāde – ““Dauderu” nama vēsture” (to 
iespējams aplūkot šeit: https://www.youtube.com/watch?
v=2utZQf_a4Zo). 
 
 

 
Savukārt 23. oktobrī LNVM darbiniekiem bija iespēja doties ekskursijā uz Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra muzeju.  
VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” (RPNC) vēstures un kultūras telpu veido teritorija Tvaika ielā 2 – vēstures piemi-
neklis ar pirmsākumiem Krievijas cara Pētera I laikā – un iestādes 190. jubilejas 
gadā (2014) atvērtais muzejs, kas iekārtots centra senākajā ēkā. Tajā ietilpst pas-
tāvīgā vēstures ekspozīcija un dinamiskā daļa, kur patlaban apskatāma māksli-
niekam Pēterim Krastiņam veltīta izstāde. RPNC sabiedrisko attiecību vadītāja 
Silva Bendrāte, kas vadīja ekskursiju, norādīja, ka šis muzejs kalpo par publicitā-

tes platformu dia-
loga veidošanai ar 
sabiedrību, lai 
mazinātu aizsprie-
dumus, veidotu 
pozitīvu attieksmi 
un labāku izpratni 
par psihiatriskās 
un narkoloģiskās 
palīdzības jomām. 

Attēlā: LNVM Dauderu nodaļas vadītāja Olga Miheloviča 
un svētku kliņģeris. Foto: LNVM. 

Attēlā: Konferences atklāšana. LNVM direktors Dr. hist. Arnis Radiņš sveic  
latviešu kultūras mecenātu un kolekcionāru Gaidi Graudiņu.  

Foto: Olga Miheloviča. 

Attēlā: Dr. hist. Margarita Barzdeviča (LU Latvijas vēstures institūts) lasa 
referātu “Vides izmaiņas Sarkandaugavas apkārtnē pēc 17.–18. gadsimta 
kartogrāfisko attēlu datiem”.  Foto: Olga Miheloviča. 

Attēlā: RPNC sabiedrisko attiecību vadītāja Silva Bendrāte vada ekskursiju 
LNVM darbiniekiem. Foto: Olga Miheloviča. 

Attēlā: RPNC muzeja ekspozīcijas daļa.  
Foto: Olga Miheloviča. 

https://www.youtube.com/watch?v=2utZQf_a4Zo
https://www.youtube.com/watch?v=2utZQf_a4Zo
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PAGĀTNES ATSPULGI ARMĒNIJAS SENO ROKRAKSTU INSTITŪTA SEMINĀRĀ 
 

No 25. līdz 30. septembrim Erevānā Mesropa Maštoca vārdā nosauktajā zinātniski pētnieciskajā seno rokrakstu institūtā 
"Matenadaran" notika 7. starptautiskais seminārs "Pagātnes atspulgi. Jaunākās rokrakstu un iespieddarbu atjaunošanas un 
saglabāšanas tehnoloģijas" ("Лики памяти. Новейшие технологии сохранения и восстановления рукописного и печат-
ного наследия" , https://ru-ru.facebook.com/liki.pamyati), kurā piedalījās arī Latvijas pārstāvji. 
Seminārs Erevānā jau septīto reizi pulcēja restauratorus, krājuma glabātājus, augsto tehnoloģiju speciālistus un muzeju, arhīvu, 
bibliotēku, tehnisko centru zinātniekus, kas ikdienā saistīti ar rakstisko vēstures avotu – grāmatu, rokrakstu un dokumentu – 
saglabāšanu, tajā tika pārstāvētas vairākas valstis: Armēnija, Baltkrievija, Lielbritānija, Vācija, Gruzija, Kazahstāna, Kirgizstāna, 
Latvija, Lietuva, Moldova, Krievija, Tadžikistāna, Uzbekistāna un Ukraina. Semināra laikā tika nolasīti 42 ziņojumi, restaurācijas 
darbnīcās pēcpusdienās paralēli darbojās trīs dažādas meistarklases.  
Latviju šogad pārstāvēja četri dalībnieki. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Restaurācijas departamenta grāmatu, dokumentu 
un rokrakstu restauratore-meistare Ieva Špaka lasīja ziņojumu “Bermonta-Avalova dokumenta-zīmītes (1919) restaurācija”, 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks uzstājās ar referātu “Latvijas Nacionālās bibliotēkas pastāvīgā ekspozīcija 
“Grāmata Latvijā” un mūsdienu preses muzeji digitālā ērā”, Rīgas Celtniecības koledžas restaurācijas katedras vadītājs Māris 
Jēkabsons runāja par kopiju izmantošanu vaska zīmogu restaurācijas mācību procesā, bet Latvijas Nacionālā arhīva Dokumentu 
preventīvās saglabāšanas departamenta direktore Inga Šteingolde – par iesējumu restaurāciju Latvijas Nacionālajā arhīvā. 
Organizatori bija parūpējušies arī par izglītojošu, kultūras un atpūtas pasākumu programmu. Semināra laikā tika atklāta restau-
rācijas nodaļas sagatavota izstāde, kuras nosaukumu varētu tulkot kā “Ierobežotais skaistums”, – tajā tika izstādīti dažādu pelē-
juma sēņu lielformāta fotoattēli mikroskopā. Dalībniekiem bija iespēja apmeklēt filmu režisora Sergeja Paradžanova māju-
muzeju, gleznotāja Ivana Aivazovska 200 gadu jubilejai veltītu izstādi Armēnijas Nacionālajā galerijā, Garni muzejrezervātu un 
Gegarda klostera kompleksu. 
LNVM pārstāve Ieva Špaka šādu semināru, kas pulcē plaša reģiona dokumentu un grāmatu restauratorus, krājuma glabātājus, 
un speciālistus, kuri pēta papīru, ādu, pergamentu un tamlīdzīgus materiālus un strādā ciešā sadarbībā ar restauratoriem un 
krājuma glabātājiem, novērtēja kā vienreizēju iespēju papildināt profesionālās zināšanas.  

Attēlā: Semināra organizatoru pateicības raksts par ziņojuma "Bermonta-
Avalova dokumenta-zīmītes restaurācija” nolasīšanu seminārā. 

Attēlā: Ieva Špaka (pa kreisi) un Inga Šteingolde Armēnijas galvaspilsētā 
Erevānā pie Mesropa Maštoca vārdā nosauktā zinātniski pētnieciskā seno 
rokrakstu institūta "Matenadaran". Foto: Ara Hzmaļans. 

Attēlā: Sergeja Lotova (Krievija, Valsts Ermitāža) vadītā meistarklase par 
grāmatu iesējumu veidiem un restaurācijas metodēm. Foto: Ieva Špaka.  

Attēlā: Skats no semināra laikā restaurācijas nodaļā atklātās izstādes 
“Ierobežotais skaistums”. Foto: Ieva Špaka. 

https://ru-ru.facebook.com/liki.pamyati
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UNESCO NEDĒĻA KULINĀRĀ MANTOJUMA SMARŽĀS UN GARŠĀS 
 

Par šī gada tradicionālās UNESCO nedēļas tēmu bija izraudzīta “Kultūras mantojums lietojumā”. No 9. līdz 15. oktobrim 
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicināja pievērsties tēmām, kurās ikdienā saskaras materiālais un nemateriālais kultūras 
mantojums, īpaši izceļot kulinārā mantojuma nozīmi un tā sniegtās iespējas ilgtspējīga tūrisma veicināšanai. 
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs atzīmēja kulinārā mantojuma tēmu gan sociālo tīklu kontos, gan muzeja telpās. Muzeja 
Facebook lapā katra UNESCO nedēļas diena bija veltīta vienai pārtikas produktu grupai, kas tika ilustrēta ar senām receptēm un 
unikāliem Pieminekļu valdes ekspedīcijās uzņemtiem fotokadriem, savukārt lapas sekotāji tika aicināti iesūtīt savas receptes, lai 
vēsture tiktos ar mūsdienām, veidojot plašāku ēdienu gatavošanas tradīciju ainu. Muzeja telpās notika muzeja speciālistu lekci-
jas: LNVM Etnogrāfijas nodaļas vadītāja Sanita Stinkule piedāvāja vēsturnieka skatījumu uz latviešu tradicionālajiem ēdieniem, 
vēstot par latviešu zemnieka uzturu naturālās saimniecības laikā, par to, ko zemnieks pirka un ko audzēja pats, ko zināja par 
kafiju un kas bija viņa gardēdiens. LNVM Vēstures departamenta galvenā krājuma glabātāja Gunita Baumane bija sagatavojusi 
stāstījumu dažādām auditorijām par apjomīgo Pieminekļu valdes ekspedīciju fotonegatīvu krājumu, kas tapis 20. gadsimta  
20.–30. gados un ir iekļauts UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā.  

 

KAS IR TĒRPA REKONSTRUKCIJA? 
 

21. oktobra tradicionālās sestdienas tikšanās tēma “Arheoloģiskā tērpa rekonstrukcija”, ko piedāvāja LNVM Arheoloģijas 
departamenta speciāliste Irita Žeiere, saviļņoja interesentu prātus pirms lekcijas sociālajos tīklos un tās laikā. 
Kuri tērpi ir saucami par rekonstrukcijām? Un ko šis jēdziens īsti nozīmē? Kad Latvijā aizsākās tērpu rekonstrukciju veidošana 
pēc arheoloģiskajiem materiāliem, kādi bija to veidi un kas šo darbu uzsāka? Šīs un citas tēmas tika skartas Iritas Žeieres vadīta-
jā pasākumā, kas pulcēja daudz interesentu. Jau agrāk pētniece paudusi savas domas par tērpu rekonstrukciju: “Es nedomāju, 
ka visiem vajadzētu ģērbties absolūti precīzi. Galvenais, kur mēs šo tērpu lietojam. Ja mēs to demonstrējam citiem, rādām par 
piemēru, tad tomēr vajag visu ievērot, lai tas atbilstu laikam un vietai. Ja cilvēks to apģērbj tikai savam priekam – pieļaujamas 
arī atkāpes un interpretācijas.” (Diena, 2. jūnijs), tēmu turpināja Dace Bērziņa Facebook lapā: “Es vienmēr drusku brīnos par to 
prasību pēc absolūtas pareizības. Vai tiešām lepnās, gudrās un drusku paštaisnās latvju sievietes ğērbās tik vienādi kā tādi zal-
dāti? Un veseliem NOVADIEM? Neticu.” (skat. www.facebook.com/latvijasnacionalais.muzejs).  

Attēlā: Ieskats Sanitas Stinkules lekcijā.   
Foto: LNVM. 

Attēlā: Gunita Baumane stāsta par Pieminekļu valdes foto uzņēmumiem. 
Foto: LNVM.  

Attēlos: Tikšanās ar Iritu Žeieri muzeja konferenču zālē. Priekšplānā – rekonstruētais tautastērps.  Foto: LNVM. 
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NODARBĪBAS BRĪVLAIKĀ: IZZIŅAI UN IZKLAIDEI 
 

Kā ierasts, arī šī gada rudens brīvlaikā muzejs organizēja izglītojošas nodarbības bērniem un skolēniem.  
24. oktobrī izstādē “Versija – latvieši: 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā izstāde” notika nodarbība “Lauku darbi rudenī”. Nodar-
bības dalībnieki uzzināja par vēsturisko izstādi, kas notika Rīgā pirms 121 gada, kā arī klausījās stāstījumu par rudenī veicama-
jiem lauku darbiem. 25. oktobrī skolēni apmeklēja nodarbību “Viduslaiku bruņinieki”, kurā iepazina Rīgas pils vēsturi, bruņinie-
ku ieročus, dzīvesveidu, kā arī iejutās nelielā bruņinieku svētku ainā. 26. oktobrī nodarbībā “Kā dzīvoja pirms 100 gadiem: foto-
grāfijas stāsta” sanākušie aplūkoja pirms gandrīz 100 gadiem Pieminekļu valdes ekspedīciju laikā uzņemtās fotogrāfijas, kas 
palīdz iepazīt cilvēku ikdienu un dažādas prasmes. Nodarbības apmeklētāji apskatīja senus priekšmetus ekspozīcijā, izzināja 
vecvārdus, meklēja seno priekšmetu un prasmju alternatīvas mūsdienās. Kopumā brīvlaika nodarbības apmeklēja 21 dalībnieks. 

 

 

Attēlā: Muzejpedagoģe Ilze Miķelsone vada nodarbību “Lauku darbi 
rudenī”.  

Attēlā: Nodarbībā ir iespēja veikt viduslaiku bruņinieku rituālus.  
Foto: LNVM.  

Attēlā: Muzejpedagoģe Ieva Ozola dod uzdevumu nodarbības “Pirms 
100 gadiem: fotogrāfijas stāsta” apmeklētājiem. Foto: LNVM. 

Attēlā: Nodarbība par fotogrāfiju stāstiem beidzas ar iejušanos  
seno latviešu ikdienā. Foto: LNVM. 

Attēlā: Muzejpedagoģe Santa Cerbule nodarbībā demonstrē bruņinieku 
aprīkojumu. Foto: LNVM. 

Attēlā: Nodarbībā “Lauku darbi rudenī” darāmā pietiek gan lieliem,  
gan maziem.  Foto: LNVM. 
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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 ne-
kā 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 vissenā-
kajiem 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.  
http://www.lnvm.lv  
facebook.com – Latvijas Nacionālais Vēstures Muzejs  
twitter.com/LV_vest_muzejs  
YouTube.com – LatvijasNacionālais_vēstures_muzejs LNVM  
Instagram – Nacionalais_vestures_muzejs  
 

 

 
ir viena no Latvijas jaunāko laiku vēstures liecību krātuvēm, kurā atrodams unikālu priekšmetu un  
dokumentu kopums. Tas 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 dalībniekus.  
twitter.com – frontes_muzejs_LNVM  
facebook.com – LNVM Tautas frontes muzejs  

 

 
izvietota vēsturiskā ēkā Sarkandaugavā – bijušā “Waldschlösschen” īpašnieka Ādolfa fon Bingnera ģime-
nes villā. 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 ne vien piedāvā izstādes un nodarbības, bet arī izīrē telpas un brīvdabas teritoriju dažāda 
rakstura pasākumiem.  
facebook.com/dauderi.lnvm  
twitter.com/Dauderi_LNVM  

LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS (LNVM)  

TAUTAS FRONTES MUZEJA NODAĻA 

DAUDERU NODAĻA 
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