
 

  

              
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja   

Attēlā: Drabeši. Šosejas posms Cēsis-Rīga. Foto: Jānis Kazaks.  
Fotogrāfija no Gadsimta albuma. 

BALTIJAS CEĻŠ.  
TURPINĀJUMS ŠODIENĀ  

UN RĪTDIENĀ 
 

Baltijas ceļa trīsdesmitgadei bija veltīti  
vairāki pasākumi, kuru organizēšanā iesaistījās  

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs  
(vairāk lasiet Ziņneša 8., 9. un 10. lappusē). 



 

vieta: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, pamatekspozīcija un izstāžu zāles,  
Brīvības bulvāris 32, Rīga 
 

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” 
 
 

pastāvīgās izstādes 
“Nauda Latvijā” (līdz 3. septembrim) 
68 muzeju kopizstāde “Latvijas gadsimts”  
laiks: no 2018. gada 4. maija līdz 2021. gada maijam  
 
 

vieta: Dauderu nodaļa, Zāģeru iela 7, Rīga 
 

laiks: no 2019. gada 15. maija līdz 29. septembrim 
izstāde “Gaida Graudiņa kolekcijas pieci varoņstāsti” 
laiks: no 2019. gada 16. maija 
jauna ekspozīcija – Bingneru villas kungu istaba, Kārļa Ulmaņa darba kabinets,  
“Dauderu” nama liktenis padomju periodā un tapšana par muzeju,  
Gaida Graudiņa kolekcija  
 
 

pastāvīgās izstādes 
“Interjera un sudraba priekšmeti no Gaida Graudiņa kolekcijas” 
 

pastāvīgās ekspozīcijas daļas 
“Virtuve” 

 

vieta: Tautas frontes muzeja nodaļa, Vecpilsētas iela 13/15, Rīga 
 

pastāvīgā ekspozīcija 
“Atmoda–LTF–neatkarība”, “Parlamentārā revolūcija” 
 

 

 

 
 

vieta: Rīgas Imantas vidusskola 
 

laiks: no 2019. gada 2. līdz 13. septembrim 
izstāde “Baltijas brīvības ceļš ” 
 

 
 
 
 
 

 

UZMANĪBU! 
Sakarā ar gaidāmo pārvākšanos  

uz Latvijas muzeju krātuvju kompleksu 
Pulka ielā 8 

LNVM administrācijas un krājuma telpās 
Lāčplēša ielā 106  
NO 19. AUGUSTA  
IR IEROBEŽOTA  

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA  
UN PAKALPOJUMU IZMANTOŠANA 

KRĀJUMĀ! 
Vairāk informācijas –  www.lnvm.lv 



 

JAUNI MĀCĪBU LĪDZEKĻI,  
ATJAUNOTA EKSPOZĪCIJA, TOPOŠA IZSTĀDE:  
MUZEJS GATAVS MĀCĪBU GADAM 
 

Vasaras beigas un drīzais rudens sākums nozīmē jaunu dzīvi ne vien skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem, bet arī muzej-
pedagogiem. Par to, ko jaunu sadarbībai ar skolām gan iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros, gan parastajā kārtībā pie-
dāvā Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, varēja uzzināt informatīvajā seminārā augusta beigās. 
16 muzejpedagoģiskās programmas, kas piemērotas dažādām vecumgrupām, sākot no sākumskolas un beidzot ar 12. klasi, 
aptver visdažādākās tēmas: Mana mīļākā rotaļlieta, Ceļojums laikā kopā ar Čipu un Capu, Senā skola, Mācīsimies Ziemassvētku 
dzejolīti muzejā jeb Mazās Māras ziemas stāsts, Latviešu gadskārtas, Kas ir muzejs, Mana Latvija, Viduslaiku bruņinieki, Mode 
Latvijā un Eiropā 17.–20. gadsimtā, Ražots Latvijā, Kā dzīvoja pirms simts gadiem: fotogrāfijas stāsta, Gatavošanās eksāmenam, 
Latvija no valsts dibināšanas līdz mūsdienām, Pirmais pasaules karš Latvijas teritorijā un latviešu strēlnieki, Padomju cilvēka 
ikdienas dzīve, Kā dzīvoja senie ļaudis. 
Cits veids, kā apgūt Latvijas vēsturi, ir doties tematiskajās ekskursijās grupām ar darba lapām, un gūt zināšanas ne vien no gida 
stāstījuma, bet arī meklējot atbildes un iesaistoties. Ekskursiju tēmas ir šādas: Latvijas senvēsture. 11. g. t. pr. Kr.–1200. gads, 
Livonija. 13.–16. gadsimts, Latvijas teritorija un iedzīvotāji 16.–18. gadsimtā, Kurzemes un Zemgales hercogiste 16.–18. gadsim-
tā, Muižas un muižniecība 17.–19. gadsimtā, Zemnieku tradicionālais dzīvesveids  
19. gadsimtā, Dzīvesvide un ikdiena 19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā, Tehniskā 
modernizācija 19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā, Latvieši 19. gs. otrajā pusē un 
20. gs. sākumā: nacionālā pašapziņa, kultūra un sabiedriskā dzīve, Latvijas Republika 
1918.–1940. gads, Latvijas Republikas okupācija un pievienošana PSRS                
1940.–1941. gads, Totalitāro okupācijas režīmu represijas pret Latvijas iedzīvotājiem 
1940.–1953. gads, Padomju vara Latvijā 1944.–1985. gads, Valstiskās neatkarības 
atjaunošana 1987.–1991. gads. 
Muzejs piedāvā skolām arī citu sadarbības veidu, zināmā mērā “ierodoties skolā” – 
14 ceļojošās izstādes vēsta par dažādām tēmām, ar kurām iepazīstoties mobilās 
izstādes koncentrētajā formātā, rodas gan priekšstats, gan interese uzzināt vairāk. 
Lai vēstures apgūšanas process kļūtu atraktīvāks un empīriskāks, muzejs sarūpējis 
jaunus mācību līdzekļus – vēsturisko priekšmetu kopijas. Tās izgatavotas, gan iz-
mantojot senatnē zināmās metodes un materiālus, gan ņemot talkā mūsdienu teh-
noloģijas (vairāk par jaunajiem priekšmetiem lasiet Ziņneša 5. lappusē). 
Tāpat muzejpedagogi piedāvā nodarbības un ekskursijas izstādēs: 68 Latvijas muze-
ju kopdarba rezultāts – izstāde “Latvijas gadsimts” – būs pieejama Brīvības bulvārī 
32 līdz 2021. gada pavasarim, savukārt jau šoruden, tuvojoties Lāčplēša Kara ordeņa 
simtgadei, tiks atvērta šim nozīmīgajam valsts apbalvojumam un tā kavalieriem vel-
tīta izstāde “11 varoņstāsti” (pieejama no 25. oktobra). 
Plašas iespējas Latvijas vēstures lappušu šķirstīšanā rodamas arī LNVM nodaļās. Šī 
gada pavasarī tika atklāta atjaunotā ekspozīcija “Dauderu” nodaļā, kur vienā sav-
rupnamā un dārzā iespējams gūt priekšstatu par dažādiem vēstures posmiem un 
personībām; brauciens uz Sarkandaugavas skaisto namu ir ekskursija pati par sevi. 
Savukārt LNVM Tautas frontes muzeja nodaļas priekšrocība ir tās atrašanās namā, 
kas ir liecinieks pēdējo laiku nozīmīgākajam pavērsienam Latvijas vēsturē – Atmodas 
un neatkarības atgūšanas procesiem. 
Vairāk par piedāvājumu izglītības iestādēm lasiet muzeja interneta mājvietā 
www.lnvm.lv un muzeja kontos sociālajos tīklos. 
 

Attēlā: Priekšmetu lāde senvēstures apguvei.  
Foto: LNVM. 

Attēlā: Skats nodarbībā skolēniem.  
Foto: LNVM. 

Attēlā: Skats atjaunotajā “Dauderu”  namā.  
Foto: Valters Lācis.  

http://www.lnvm.lv


 

PULKA IELAS KOMPLEKSA BŪVE  
TUVOJAS NOBEIGUMAM 

 

“Vērienīgais muzeju krātuvju komplekss Pārdaugavā ir būvniecības noslēguma fāzē. Pabeigti 85 % no plānotajiem darbiem,” 
vasaras vidū medijiem ziņoja VAS “Valsts nekustamie īpašumi” pārstāvji. Tas viesis cerības gan LNVM, gan citu muzeju darbi-
niekos, ka jurģi var notikt vēl šogad. 

Kompleksu Latvijas Nacionālā vēstures 
muzeja, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, 
Rakstniecības un mūzikas muzeja un Rīgas 
Kino muzeja krājumam un darbiniekiem 
sāka celt 2016. gada vasarā, solot muzej-
niekiem mūsdienīgu, praktisku un ērtu 
mājvietu.  
Patlaban būvobjektā pabeigti nesošo un 
norobežojošo konstrukciju būvdarbi, noslē-
gumam tuvojas fasāžu izbūve un teritorijas 
labiekārtošana, bet iekštelpās – iekšējo 
inženiertīklu montāža, telpu apdares un citi 
darbi. Muzeju, tai skaitā LNVM, speciālisti 
sāk gatavot krājuma vērtības pārvešanai, 
kas sāksies jau šoruden (jau ziņojām, ka šī 
iemesla dēļ no 19. augusta piekļuve muze-
ja krājumam un speciālistiem tiek ierobe-
žota, vairāk lasiet www.lnvm.lv un sociā-
lajos tīklos). 

 

REIZI MĒNESĪ, OTRDIENAS VAKARĀ… 
 

Šoruden muzejs piedāvās atkāpi no tradicionālā Vēlo otrdienu pasākumu cikla formāta, aicinot padziļināti ar izstādē 
“Latvijas gadsimts” skartajām tēmām iepazīties nevis, kā ierasts, vēsturnieku, bet gan citu profesiju pārstāvju vadībā. 
Pirmā Vēlā otrdiena šajā sezonā būs 24. septembrī, kad ekskursijā-sarunā pa izstādi vedīs tās dizaina koncepcijas un realizācijas 
autori – dizaineri Inguna un Holgers Eleri, LMA profesori, dizaina biroja H2E izveidotāji. Saruna izstādē būs ne tikai par dizai-
nu un muzejiem, bet arī par Latvijas vēsturi nevēsturnieka acīm, personisko un ģimenes pieredzi Latvijas simts gados. Kā un 
kāpēc vēsturē iedziļinās dizainers? Vai vēsture var būt aizraujoša? Kā eksponāta stāstu un kuratora vēstījumu nogādāt līdz ska-
tītājam? Kuri, dizaineruprāt, bijuši interesantākie stāsti “Latvijas gadsimtā”? 
Arī 1. oktobrī pasākums notiks ekskursijas veidā – šoreiz gida lomā izstādē “Latvijas gadsimts” būs Jaunā Rīgas teātra aktieris 
Vilis Daudziņš, kura balss skan izstādes skaņu ierakstos, audiogidā un citos materiālos. Galvenais iemesls aicināt viņu uz šo 
pasākumu bija aizrautīgā interese par vēsturi un talants vēstures līkloču atstātos nospiedumus cilvēku dzīvēs iemiesot skatuves 
tēlos. Ekskursijas laikā tiks runāts arī par paralēlēm starp aktiera iemiesotajiem tēliem un paša pieredzi. 
29. oktobrī ritēs Vēlo otrdienu diskusija, kuras centrā būs bermontiādes laiks un varoņi: “Varoņstāsts Nr. 1? Bermontiāde 
vēsturē, uz skatuves un kino”. Diskusijas dalībnieki – Dr. hist. Jānis Šiliņš, LKA profesore, Dr. art. Inga Pērkone-Redoviča, kino-
režisors Askolds Saulītis – runās par bermontiādes atainojumu dažādos mākslas žanros, tā nozīmi priekšstatu veidošanā par 
Latvijas valsts izcīnīšanu un nacionālajiem varoņiem. Kāds 
ir bermontiādes un Neatkarības kara tēls Latvijas kultūrā, 
kā tas veidojies, kas tajā uzsvērts, bet kas – noklusēts? 
Arhitektūra, kas ieskauj mūs ik uz soļa, iemieso laikmeta 
gaumi, estētiskos priekšstatus un politiskās ambīcijas, būs 
uzmanības centrā 26. novembra lekcijā, ko lasīs RTU pro-
fesors, Dr. habil. art. Jānis Krastiņš. Tās nosaukums – 
“Nerealizētie arhitektūras lielprojekti”. Tiks runāts par 
vērienīgiem, ambicioziem projektiem, kas palikuši tikai 
skiču vai rasējumu stadijā: kādi tie bijuši un ko liecina par 
arhitektūru un attiecīgā laikmeta politiku? 
10. decembra pievakares ekskursija-saruna izstādē notiks 
režisores Kristīnes Želves vadībā. Viņas veidotā filma 
“Mērijas ceļojums” par Mēriju Grīnbergu un viņas mūža 
misiju glābt Latvijas muzeju vērtības II pasaules kara bei-
gās bija jauns iedvesmas un pašapziņas avots muzejnie-
kiem. Kā režisores pētītie vēstures stāsti sasaucas ar izstā-
di “Latvijas gadsimts”, Latvijas muzeju potenciālu līdzdar-
boties aizraujošu stāstu atklāšanā un izstāstīšanā, un kā-
dus vēl iespējamos kinovaroņus slēpj Latvijas vēsture? 

Attēlā: Muzeju krātuvju komplekss Pulka ielā 8. 2019. gada augusta sākums.  
Foto: LNVM. 

Attēlā: Viens no nerealizētajiem arhitektūras projektiem – uzvarētājs  
Rīgas rātslaukuma pārbūves plāna konkursā. Arhitekti Nikolajs Voits un  

Sergejs Antonovs. 1939. gads. LNVM krājums. 

http://www.lnvm.lv


 

 

  

PATURĒT ROKĀS UN SAJUST VĒSTURI 
 

Šajā mācību sezonā LNVM muzejpedagogi piedāvās papildinājumu uzskates līdzekļiem, kas palīdz skolēniem un skolotājiem 
vēstures apguvē: septiņas priekšmetu lādes darbam grupās. Patīkams un mūsdienīgs ir jaunums, ka šos priekšmetus varēs 
(un vajadzēs!) ņemt rokās, aptaustīt un darboties ar tiem, gūstot jaunus priekšstatus un pieredzi.  
Sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes 
Dizaina fabrikas speciālistiem skolas bērnu    
iepazīstināšanai ar Latvijas senvēsturi izveidoti 
muzeja krājuma akmens laikmeta priekšmetu 3D 
modeļi, kopā 21 priekšmets: harpūnas, bultas 
gala un makšķerāķa kopijas. Vispirms oriģinālie 
priekšmeti tika mērīti ar lāzerskeneri, iegūstot 
detalizētu 3D attēlojumu – blīvu 3D punktu 
mākoni, kas ļauj datorā izveidot precīzu objekta 
trīsdimensiju modeli uzmērīšanai, reversai 
inženierijai un digitalizēšanai, lai tālāk to iz-
mantotu 3D drukā. Pēc tam pie darba tika laists 

3D skeneris, kas atgādina robota roku, – tas spēj uz materiāla piefiksēt tik 
sīkas detaļas kā mata izmēra krunciņu vai pat putekļus. Sekoja 3D 
drukāšana no materiāla RigurTM (RGD450), jo tā konsistence un krāsa ir 
vislīdzīgākā artefaktu oriģinālajam materiālam kaulam. Kaut arī muzejā ap-
skatāmie priekšmeti ir melni, kopijām speciāli tika atstāta orģinālā krāsa, lai 
varētu redzēt laika radītās izmaiņas. Dodoties ekskursijā uz muzeju, skolēni 
tos varēs ņemt rokā, apskatīt, aptaustīt, izmēģināt. Tādējādi muzeja 
vērtības būs pieejamākas apmeklētājiem un caur darbošanos un personīgo 
pieredzi tiks veicināta vēstures izpratne, vienlaikus nekaitējot vēsturiskajām 
vērtībām (dati un attēli: RTU Dizaina fabrika). 

Šovasar muzejpedagoģisko nodarbību vajadzībām tika veikta arī vairāku arheoloģisko senlietu atdarinājumu izgatavošana – 
tos sarūpēja kolēģi no Arheoloģijas departamenta. Trīs dažādu periodu māla trauku fragmentus sagatavoja pētniece        
Baiba Dumpe, no jauna izgatavojot un sadalot lauskās traukus.  
Savukārt septiņi krama bultu gali un septiņi agrā bronzas laikmeta iemalu cirvji tapa Dr. hist. Artūra Tomsona rokām, izmanto-
jot eksperimentālās arheoloģijas metodes un praktisko darbošanās pieredzi šajā nozarē. Bultu gali tika izgatavoti no Francijā, 
Legrānpresiņī reģionā atrodamā gaiši dzeltenbrūnā augstas kvalitātes krama – vadoties pēc principa, lai nākotnē mūsdienās 
izgatavotos atdarinājumus būtu iespējams atšķirt no vietējām, oriģinālajām senlietām. Šie priekšmeti tika darināti, izmantojot 
tiešā cietā uzsitiena tehnikā iegūtas šķilas, no kurām izveidoja bultas gala formu ar tiešā, gan cietā, gan mīkstā uzspiediena teh-
nikā veiktu retušēšanu. 
Savukārt bronzas cirvju atdarinājumu liešana notika ar atkārtoti izmantojamu augstas ugunsizturības māla veidni, karsējot 
priekšmetus 2018. gada pavasarī biedrības “Latvijas Arheoklubs” dārzā Lucavsalā izveidotā dabīgās vilkmes šahtas tipa virsze-
mes māla krāsnī. Tās darbības princips sakņojas Bernulli teorēmā, un tajā metālu kausēšanu spēj veikt viens amatnieks bez plē-
šu izmantošanas. Maksimālā fiksētā temperatūra šādā krāsnī pārsniedz 1200 °C, 
kas ir krietni vairāk par bronzas kušanai nepieciešamo temperatūru (1050 °C). 
Izgatavotie senlietu atdarinājumi tagad ļaus muzejpedagoģisko nodarbību apmek-
lētājiem – skolēniem – daudz labāk apgūt senākos Latvijas vēstures posmus, par 
kuriem nav rakstīto avotu un tādēļ īpaši svarīga ir praktiska, caur dažādām maņām 
iegūta un “uz savas ādas” pārbaudīta pieredze. Darbojoties ar priekšmetiem, sko-

lēni tiks rosināti izzināt, 
pētīt, salīdzināt, grupēt, 
veidot secinājumus, t. i., 
būt aktīviem zināšanu 
ieguves procesā. 

Attēlos: Senlietu atdarinājumu 
izgatavošanas process (pa krei-
si) un galarezultāts (pa labi).  
Foto: Artūrs Tomsons. 



 

KĀ UN KĀPĒC ATKLĀT “DAUDERUS”  
 

No šī gada maija LNVM Dauderu nodaļā apskatāmā atjaunotā ekspozīcija atklāj ne-
skaitāmus vēstures slāņus un kalpo par lielisku uzskates līdzekli ne vien vēstures, bet 
arī citu mācību priekšmetu – kulturoloģijas, mākslas vēstures, ekonomikas pamatu 
u. c. – apguvē. Savukārt ģimenēm ar maziem bērniem atklājums būs “Dauderu” 
dārzs – neliela, krāšņa oāze industriālās Sarkandaugavas vidē, kur patverties no pil-
sētas drūzmas un ritma. Dārzs ir lieliska vieta arī atvasaras piknikiem. 
“Dauderu” nama ekspozīcijas stāsts ir daudzveidīgs un kontrastiem bagāts: tajā vēstu-
re un nama dažādie saimnieki un līdz ar viņiem arī radikāli atšķirīgās funkcijas ir spilgti 
liecinieki kultūras uzplaukumam, bet vienlaikus – arī straujām varas režīmu maiņām, 
lūzumiem un kara postam, politiski motivētai ignorancei pret kultūras mantojumu. Tas 
redzams dažādo laikmetu interjeros, unikālajos eksponātos un bagātīgā, jaunos pētīju-
mos balstītā informācijā par “Dauderu” nama un tā iemītnieku likteņiem. Digitāla apli-
kācija un citi multimediji palīdz izzināt nama telpu, dārza un apkārtējās teritorijas vēs-
turi, kā arī mecenāta Gaida Graudiņa kolekciju (skat. zemāk šajā lappusē). 
Sākot jauno sezonu, LNVM Dauderu nodaļa aicina Latvijas skolēnus un skolotājus, indi-
viduālus apmeklētājus, ģimenes ar bērniem un interesentu grupas baudīt un izzināt 
krāšņo Sarkandaugavas namu un dārzu, kur vienuviet satikušies spilgti Latvijas vēstu-
res laikmeti! Vislabāk to darīt gida vadītās bezmaksas ekskursijās ekspozīcijā: pirmā 
tiek rīkota 15. septembrī 15.00, par nākamajām tiks ziņots papildus. Plašāka infor-
mācija: dauderi@lnvm.lv, 67392229. 
 

GRAUDIŅA KOLEKCIJAS DĀRGUMI 
 

Viens no posmiem “Dauderu” nama vēsturē, par ko vēsta LNVM Dauderu nodaļas atjaunotā ekspozī-
cija, saistās ar latviešu kultūras mecenāta un kolekcionāra Gaida Graudiņa iesaistīšanos nama atjau-
nošanā. Graudiņa 1989. gadā dāvinātā trimdā Vācijā vāktā kolekcija veido Dauderu nodaļas krājuma 
kodolu.  
Gaidis Graudiņš ir viens no tūkstošiem latviešu, kuri II pasaules karā nokļuva Rietumos. Gandrīz visu mū-
žu viņš brīvo laiku veltījis tam, lai sakopotu ap 7000 visdažādāko liecību par Latvijas vēsturi un kultūru no 
14. gadsimta līdz mūsdienām. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas Graudiņš bagātīgo kolekciju uzdāvināja 
Latvijas sabiedrībai, par piemērotu vietu priekšmetu izstādīšanai sadarbībā ar Latvijas PSR Valsts kultū-
ras komiteju un Mākslas muzeju apvienību izvēloties “Dauderu” namu. Graudiņa vākums kļuva par pa-
matu jaunizveidotajam Latvijas kultūras muzejam “Dauderi”, kas kopš 2010. gada ir Latvijas Nacionālā 
vēstures muzeja nodaļa. 
Gaidis Graudiņš dzimis 1926. gadā Rankas pagasta “Kalnapakalniešos”. Mācījies Rankas Elizabetes 
(Rēveļu) pamatskolā, vēlāk iestājies Smiltenes lauksaimniecības tehnikumā. 1944. gadā iesaukts dienes-
tā Latviešu leģiona 15. divīzijas prettanku rotā, pēc tam dienējis pulkveža Viļa Januma kaujas grupā. Kara 
beigās nonācis Vācijā, uzturējies internēto karavīru un bēgļu nometnēs, dienējis Britu armijas palīgdie-
nesta apsardzes vienībā. 1959. gadā Gaidis Graudiņš pieņemts darbā NATO Civilajā struktūrā par pa-
domnieku saimnieciskajās lietās, kur nostrādājis visu darba mūžu līdz pat 1987. gadam. 
Gaida Graudiņa sabiedriskā aktivitāte, patriotisms un tēvzemes mīlestība ilgus gadus darījusi viņu par vienu no redzamākajiem 
latviešu trimdas sabiedriskajiem darbiniekiem. 1982. gadā viņš bija viens no Minsteres latviešu centra dibinātājiem, bet vēlāk – 
centra finanšu grāmatvedis. 

Attēlā: Skats “Dauderu” nama ekspozīcijā.  
Foto: Valters Lācis. 

Attēlā: Latvijas Republikas virsprokurora amata 
zīme. Rīga, 1930. gadi. Darinājis Jānis Bētiņš. 
LNVM krājums. 

Attēlā: Civillikums, piederējis Latvijas Valsts  
kancelejas direktoram Dāvidam Rudzītim.  

Rīga, 1938. gads. Sudraba apkalumu darinājis 
Ādolfs Štolcs. LNVM krājums. 

Attēlā: Ripas sakta. Latvija, 1920.–30. gadi. 
LNVM krājums. 

Attēlā: Gaidis Graudiņš 
Latvijas kultūras muzeja 

“Dauderi” atklāšanas dienā 
Rīgā 1990. gada 27. jūnijā. 

LNVM krājums. 

mailto:dauderi@lnvm.lv


 

  

  

 

FOTO GRĀFS AR BĀRDU 
 

26. augustā skaistu septiņdesmit piekto jubileju svinēja mūsu kolēģis – muzeja fotogrāfs Roberts Kaniņš, kura ar cieņu un 
mīlestību fotografētie muzeja priekšmeti attēlos atklāj savu būtību, mazāk redzamas šķautnes un reizēm arī noslēpumus.  

Jau teju trīsdesmit gadus ar patiesu lepnumu saucam Robertu par kolēģi, kurš muzejā vada “foto saimniecību”, ikdienā veicot 
darbus kolekciju fotofiksācijai, restauratoru darbu fotografēšanai un muzeja izdevumu, kā arī izstāžu ilustrāciju sagatavošanai. 
Patlaban neviena muzeja radošā darbība nebūtu iedomājama bez Roberta fotouzņēmumiem vai viņa prasmīgi apstrādātajām 
fotogrāfijām. 
Robertu jau no bērnības interesējušas tehniskās zinātnes. Pirmos eksperimentus fotogrāfijas jomā viņš veicis kopā ar tēvu jau 
desmit gadu vecumā. Studējis Ļeņingradas Politehniskajā institūtā (tagad Pētera I vārdā nosauktajā Tehniskajā universitātē 
Sanktpēterburgā), iegūstot inženiera-fiziķa kvalifikāciju. Strādājot šajā profesijā, Robertu allaž interesējusi arī fotografēšana un, 
gadiem ejot, jaunības dienu interese kļuvusi par nopietnu aizraušanos. Kļūstot par fotoamatieri, viņš nonācis leģendārajā foto-
klubā “Rīga”, bijis Latvijas Fotomākslinieku savienības un Latvijas Profesionālo fotogrāfu asociācijas biedrs.  
Roberts piedalījies grupu izstādēs kopš 1974. gada, veidojis arī personālizstādes: “Mani lielie Dziesmu svētki” 1992. gadā, 
“Jubilejas izstāde” 1994. gadā, “30 foto bārdas” 2001. gadā, viņa darbi atrodas Francijas Fotogrāfijas muzeja kolekcijā. 
Novēlam erudītajam, allaž pozitīvi un optimistiski noskaņotajam kolēģim saglabāt radošumu, humora dzirksti un veselību 
turpmākajiem plāniem un iecerēm! 

 
 

Attēlā: Roberts Kaniņš. 2014. gada 24. marts.  
Foto: Gunita Baumane. 



 

BALTIJAS CEĻŠ.  
TURPINĀJUMS ŠODIENĀ UN RĪTDIENĀ 

 

2019. gada 22. augustā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā risinājās 
starptautiska konference “Baltijas ceļš. Turpinājums”. Konfe-
rencē pārstāvji no Baltijas valstīm, Čehijas, Polijas, Zviedrijas 
un Vācijas analizēja Baltijas ceļa vietu, lomu un mijiedarbību ar 
pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu demokrātiskajām revo-
lūcijām Austrumeiropā un Centrāleiropā, kā arī pievērsās izaici-
nājumiem demokrātijai 21. gadsimtā. 
Konferenci atklāja Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, ārlietu 
ministrs Edgars Rinkēvičs, kultūras ministrs Nauris Puntulis,  
Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks un          
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktors Arnis Radiņš. 
Notikumā piedalījās bijušais Zviedrijas premjerministrs          
Karls Bilts, kā arī Latvijas Tautas frontes pirmais priekšsēdētājs 
Dainis Īvāns, Tartu Universitātes profesors Lauri Melkso un laik-
raksta “Welt/Welt am Sonntag” žurnālists Rihards Hercingers. 
Īpašā videosveicienā konferences dalībniekus uzrunāja Vācijas 
kanclere Angela Merkele.  
Paneļdiskusijā “Nacionāli demokrātiskās revolūcijas Baltijā,    
Austrumeiropā un Centrāleiropā” viedokļiem mainījās bijušais 
Igaunijas Republikas ārlietu ministrs Trivimi Velliste,                
Konrāda Adenauera fonda valdes locekle, bijusī Vācijas Demo-
krātiskās Republikas opozīcijas kustības locekle Hildigunde    
Noiberte,   Prāgas Kārļa Universitātes profesors Lubošs Švecs, 
bijušais Lietuvas premjerministrs Aleksandrs Abišala un bijušais 
Polijas vēstnieks Latvijā Ježijs Mareks Novakovskis. Savukārt 
diskusijā par demokrātijas nākotni domām mainījās Valsts prezi-
dents Egils Levits, Londonas Ekonomikas augstskolas pasniedzē-
ja Una Bergmane, Oksfordas Universitātes profesore              
Dace Dzenovska, žurnāla “Ir” komentētājs Pauls Raudseps, kino-
režisors Dāvis Sīmanis un Eiropas Parlamenta deputāte           
Sandra Kalniete. Paneļdiskusijas vadīja žurnālists Edijs Bošs un 
žurnāla “Rīgas Laiks” redaktors Arnis Rītups. 
Konferenci organizēja Latvijas Nacionālais vēstures muzejs sa-
darbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju, Latvijas      
Republikas Ārlietu ministriju, Latvijas Nacionālo bibliotēku,   
Konrāda Adenauera fondu un 4. maija deklarācijas klubu.  
Konferences videoierakstu iespējams skatīt šeit: https://
replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/165828/starptautiska-konference
-baltijas-cels-turpinajums. 

Attēlos: Skati no konferences.  
Foto: Kārlis Kalseris. 

Attēlā: Atmodas laika notikumu līdzdalībnieks, bijušais Zviedrijas premjermi-
nistrs Karls Bilts pie LNVM ceļojošās izstādes "Brīvības ceļš" Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā. Foto: Latvijas Radio. 

https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/165828/starptautiska-konference-baltijas-cels-turpinajums
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/165828/starptautiska-konference-baltijas-cels-turpinajums
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/165828/starptautiska-konference-baltijas-cels-turpinajums


 

BALTIJAS CEĻA FOTOHRONIKA  
GADSIMTA ALBUMĀ 
 

Gaidot akcijas “Baltijas ceļš” 30. gadadienu, Latvijas Televīzija sadarbībā ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju augusta sāku-
mā aicināja ļaudis pārskatīt 80. gadu beigu fotogrāfiju krājumus, lai pulcētu vienuviet iespējami daudz vēsturiskās akcijas 
laikā uzņemtu attēlu. Fotogrāfijas tika augšuplādētes izstādes “Latvijas gadsimts” interneta vietnē sadaļā Gadsimta albums 
vai nosūtītas pa e-pastu. Daļu no atsūtītā fotomateriāla parādīja arī Latvijas TV.  
Foto: Gadsimta albums. 

Līdz 23. augusta pusnaktij muzejs saņēma 213 fotoattēlus, no kuriem 200 bija uzņemti 1989. gada 23. augusta akcijas laikā: gan 
dodoties uz norises vietu, gan veidojot cilvēku ķēdi, gan sadodoties rokās, gan arī izdzīvojot norises jau pēc “Baltijas ceļa”. Pārē-
jās 13 fotogrāfijas atspoguļoja 23. augusta piemiņas pasākumus citos gados. Vērtīgais un vizuāli izteiksmīgais papildinājums 
aplūkojams Gadsimta albuma laika nogrieznī 1986–1991. 
Visvairāk fotogrāfiju – 117 – iesūtīts par “Baltijas ceļa” posmu no Rīgas uz Igaunijas pusi, tostarp skati no Pleskavas šosejas,  
Cēsīm, Valmieras un Rencēniem. No Rīgas-Grenctāles šosejas iesūtīti 62 attēli, visvairāk – no Bauskas, Ķekavas un Iecavas. Rīgas 
posms redzams 16 fotogrāfijās. Trīs no saņemtajām fotogrāfijām tapušas ārpus Latvijas teritorijas – pie Viļņas un citur. Gadsim-
ta albumu papildināja ne tikai Latvijā dzīvojošie, bet arī ārvalstīs mītošie tautieši. 

Pirmā fotogrāfija pēc LTV izskanējušā aicinājuma pienāca jau 6. augustā – gan ne no “Baltijas ceļa” norises, bet Tautas frontes 
Madonas nodaļas dibināšanas pasākuma. 7. augustā tika iesūtīta virkne pirmo “Baltijas ceļa” attēlu, ko fotografējis Jānis Kazaks. 
“Baltijas ceļa” atceres laikā Gadsimta albumu visvairāk skatījuši interneta lietotāji no Latvijas, vienlaikus Baltijas ceļa vēsture 
interesējusi arī ASV, Kanādā, Vācijā un Igaunijā dzīvojošos. Mazliet vairāk par pusi vietnes apmeklētāju izmantojuši datorus,    
43 % viedierīces un tikai 4 % – planšetdatorus. 
Cilvēku aktivitāte, pievienojot liecības par līdzdalību vēsturiskajā notikumā apliecina tā svarīgo vietu ģimeņu, sabiedrības un 
kultūras atmiņā. Projekta veidotāji cer, ka akcija palīdzējusi nonākt soli tuvāk Gadsimta albuma galvenajam mērķim – apziņai, 
ka Latvijas vēsture ir ne tikai grāmatās aprakstīti vispārīgi pagātnes notikumi, bet arī katras ģimenes, dzimtas pieredze un līdz-
dalība Latvijas veidošanā pagātnē un šodien. Daļa iesūtīto fotoattēlu pēc vienošanās ar to autoriem papildinās arī Latvijas       
Nacionālā vēstures muzeja krājumu. Jāņem vērā, ka 2014. gadā nozīmīgākās liecības par 1989. gada “Baltijas ceļa” organizēša-
nu un norisi iekļautas UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā. 
Gadsimta albumu joprojām iespējams papildināt ar fotogrāfijām un stāstiem no Latvijas vēstures, kas aptver laika nogriezni 
no 1914. gada līdz mūsdienām: www.latvijasgadsimts.lv/albums. 



 

NOSLĒDZIES KONKURSS  
“JOPROJĀM STĀVU BALTIJAS CEĻĀ”  
 

Tuvojoties Baltijas ceļa trīsdesmitgadei, Latvijas Nacionālais vēstures mu-
zejs aicināja bērnus un jauniešus piedalīties vizuālo darbu konkursā 
“Joprojām stāvu Baltijas ceļā”, veicinot visdažādāko domu un sajūtu iz-
pausmi par to, ko šodien nozīmē Baltijas ceļa ideja. 
Muzejam ir prieks par lielo atsaucību – konkursam tika atsūtīti 69 darbi! 
Īpašs paldies Rīgas Ziepniekkalna sākumskolai, Liepājas 3. pamatskolai,   
Daugavpils Krievu vidusskolai-licejam, Daugavpils 10. vidusskolai un        
MJIC “Nagla”, kuru audzēkņi konkursā piedalījās visaktīvāk. 22. augustā visus 
darbus bija iespējams aplūkot Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē, 
starptautiskās konferences “Baltijas ceļš. Turpinājums” ietvaros.  
Visi dalībnieki saņems veicināšanas balvas, savukārt uzvarētāju apbalvošana 
norisināsies oktobra sākumā. Publicējam godalgoto vietu ieguvējus. 
 

1.–3. klase 
1. vieta – Lina Tovanceva, Skultes sākumskola. “Mēs kopā. Ķēde” 
2. vieta – Ņina Gribuste, Daugavpils Krievu vidusskola-licejs. “Saules mūžs” 
3. vieta – Adriāna Otmane, Rīgas Ziepniekkalna sākumskola. “Baltijas ceļš” 
4.–5. klase 
1. vieta – Laura Gruntmane, Rīgas Ziepniekkalna sākumskola. “Baltijas ceļš” 
2. vieta – Sofija Paulauskaite, Liepājas 3. vidusskola. “Mūsu cīņas varianti” 
3. vieta – Kristers Urbāns, Rīgas Ziepniekkalna sākumskola. “Baltijas ceļš” 
6.–7. klase 
1. vieta – Jūliāna Ivaņonoka, Violeta Nasire, Daugavpils 10. vidusskola. “1989. gada 23. augusts. 
19.00. Neatkarības Renesanse”/Gustavs Stankevičs, Valmieras Viestura vidusskola. “Zalktis pret 
Lietuvēnu” 
2. vieta – Anastasija Debiša, Liepājas 3. pamatskola. “Brīvību puzle” 
3. vieta – Jekaterina Goliaka, Daugavpils Krievu vidusskola-licejs. “Kopā – spēks” 
8.–9. klase 
1. vieta – Viktorija Kovaļova, Dominika Vasiļevska, Daugavpils 10. vidusskola. “Sajūdis, Rahvarinne, 
Latvijas Tautas frontes gredzens” 
2.vieta – Tatjana Oleičenko, Liepājas 3. pamatskola. “Īstas domas var realizēties” 
3. vieta – Dana Obricka, Liepājas 3. pamatskola. “Cerību metamais kauliņš” 
10.–12. klase 
1. vieta – Viola Ambrosova, Daugavpils 10. vidusskola. “Neatkarības skaņas” 
2. vieta – Daniela Salogube, Daugavpils 10. vidusskola. “Spēks vienotībā” 
3. vieta – Veronika Pētersone, Liepājas 3. pamatskola. “Ar spēku rokās” 
Interešu izglītības centri 
1. vieta – Roberts Pūliņš, MJIC “Nagla”. “Pacietība” 
2. vieta – Rihards Pūliņš, MJIC “Nagla”. “Saliedētība” 
3. vieta – Jekaterina Kozlova, Jēkabpils Mākslas skola. “Kopā” 
 

Balvas saņems arī visi Jūrmalas pilsētas pamatskolas un Mežmalas vidusskolas kolektīvā  
darba “Vienoti Baltijā” autori. 
 

BALTIJAS VALSTU MUZEJU SADARBĪBA – VIRTUĀLĀ IZSTĀDĒ 
 

Virtuālā izstādē, kas veltīta Baltijas ceļa trīsdesmitgadei un ko ko-
pīgi veidojuši pieci Baltijas valstu muzeji, apkopoti vairāk nekā 200 
dokumenti un fotogrāfijas. 
Atzīmējot akcijas “Baltijas ceļš” gadadienu, Latvijas Nacionālais vēs-
tures muzejs, Lietuvas Nacionālais vēstures muzejs, Igaunijas Nacio-
nālais muzejs, Paņevežas reģionālais muzejs, piedaloties Igaunijas 
Tautas frontes “Rahvarinne” muzejam, ir izveidojuši virtuālu izstādi 
“Par mūsu brīvību”, apkopojot unikālas dokumentāras un foto liecī-
bas, kas demonstrē Baltijas valstu spēku, pašapziņu un vietu Eiropas 
vēsturē.  
 

 
 

Attēlos: Konkursa darbi  
“Vienoti Baltijā”, “Pacietība” un 
“1989. gada 23. augusts. 19.00. 

Neatkarības Renesanse”.  
Foto: Roberts Kaniņš. 

Attēlā: Izstādes afiša. 
Mākslinieks Ģirts Boronovskis. 



 

GRĀMATU KLUBĀ  
PĀRLAPO POPULĀRZINĀTNISKO LITERATŪRU 

 

LNVM Dauderu nodaļa ir atvērta dažādām ar kultūru saistī-
tām norisēm. Jūlijā “Dauderu” namā un dārzā notika kārtē-
jais īstu grāmatmīļu un grāmatu kluba “Totāls vāks” biedru 
literatūras vakars, kas bija veltīts populārzinātniskajai litera-
tūrai.  
“Totāls vāks” ir Krišjāņa Barona ielas “Jāņa Rozes apgāda” 
grāmatnīcas grāmatu klubs, kura dalībnieki tiekas katra mē-
neša otrajā otrdienā, lai apspriestu kādu jaunu, interesantu 
un aktuālu literatūras tēmu. Katrai tikšanās reizei tiek izrau-
dzīta kopēja tēma; atbilstoši tai kluba dalībnieki izvēlas la-
sāmvielu, kuru apspriež tiekoties saviesīgās sarunās.  
Jūlija tikšanās vakarā, izrādot godu muzeja atjaunotajai eks-
pozīcijai, grāmatu kluba biedri bija izlēmuši pievērsties reāla-
jai, nevis izdomātajai pasaulei, un debatēja par populārzināt-
nisko literatūru. Tikšanās tika pieminēta arī intervijā ar kluba 
dalībnieci Violu Ozoliņu Neatkarīgās Rīta avīzes 1. augusta 
numurā. 
 
 

SUMMĒJOT AIZVADĪTO SEZONU 
 

1. jūlijā Latvijas Nacionālā vēstures muzeja darbiniekus pulcēja sezonas noslēguma pasākums – kā jau katru gadu, arī šogad 
tas notika “Dauderu” namā, kas atplaucis pēc remontdarbiem un ekspozīcijas atjaunošanas (vairāk par muzeja nodaļas pie-
dāvājumu lasiet Ziņneša 6. lappusē).  
Vairāk nekā 130 muzeja darbinieki, atrodoties pagaidu mītnēs dažādās vietās Rīgā, visi kopā satiekas reti. Šīsvasaras satikšanās, 
kam bija noorganizēts piemēroti saulains laiks, bija īpaši jauka un nozīmīga ar to, ka 2019. ir arī muzeja 150. jubilejas gads. Pasā-
kumā tradicionāli tika sumināti arī tie muzeja darbinieki, kuri 2018./2019. gadā bija sasnieguši kārtējo virsotni – kļuvuši par ba-
kalauriem, maģistriem, doktoriem –, kā arī muzejā ilgu laiku nostrādājušie: Kristīne Ducmane, Anita Meinarte, Irita Žeiere,    
Māra Ritmane un Inita Smila.  
Foto: Roberts Kaniņš.  

Attēlā: Grāmatu kluba “Totāls vāks”  
literatūras vakars Dauderos.  

Foto: Viola Ozoliņa.  



 

INDIJAS DELEGĀCIJA “LATVIJAS GADSIMTĀ” 
 

20. augustā Latvijas vizītes laikā muzejā viesojās Indijas delegācija ar Indijas viceprezidentu Mupavarapu Venkaiu Naidu 
priekšgalā. Viesi apskatīja izstādi “Latvijas gadsimts” LNVM direktora Arņa Radiņa un izstādes koncepcijas autora Toma   
Ķikuta vadībā un iepazina Latvijas simt gadu ceļu, personības un notikumus. Liecībai par šo apmeklējumu izstādē palika   
Indijas viceprezidenta novēlējums izstādes viesu grāmatā un vēstījums pie sienas, kur apkopotas vēlmes Latvijas turpmākajā 
ceļā. Foto: Valters Lācis.  

 
SKOLOTĀJI IEPAZĪSTAS AR MUZEJA JAUNUMIEM  

 

Savukārt 21. augustā uz muzeju posās vēstures un citu priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji un iniciatīvas “Latvijas skolas 
soma” koordinatori, lai uzzinātu, ko jaunu skolēniem nākamajā mācību gadā piedāvā LNVM Muzejpedagoģijas un izstāžu 
departaments. Jaunumu bija daudz (vairāk lasiet Ziņneša 3. lpp.), tāpēc ceram, ka pedagogu lielā interese materializēsies 
jaunā, veiksmīgā sadarbībā ar muzeju. Foto: LNVM. 



 

VASARAS RAIBUMI  
VIESU GRĀMATĀ 

 

Šajā lappusē – neliels ieskats izstādes “Latvijas gadsimts” viesu grāmatā. Kādas sajūtas mūsu viesos no visas pasaules modi-
nāja izstādes apmeklējums? Kādi ir viņu secinājumi, minējumi, ierosinājumi? Foto: 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 māk-
slas 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 visu laiku Latvijas un pasaules garīgās un 
materiālās kultūras liecības ar arheoloģijas, etnogrāfijas, numismātikas, vēstures vai mākslas  
vēstures nozīmi. LNVM organizē izstāžu darbību Latvijā, veido ceļojošās izstādes, sadarbojas ar Latvijas skolām,  iestādēm, iz-
dod rakstu krājumus un citas publikācijas. 
Pēc Rīgas pils renovācijas uzsākšanas un postošā ugunsgrēka 2013. gada jūnijā LNVM pamatekspozīcija un izstādes atrodas pa-
gaidu telpās – namā Brīvības bulvārī 32 (kopš 2014. gada 15. maija), savukārt muzeja krājums ir izvietots telpās Lāčplēša ielā 
106, kur strādā administrācija un muzeja speciālisti. Pēc Rīgas pils renovācijas muzejs plāno atgriezties vēsturiskajā mājvietā 
Rīgas pilī, savukārt krājumu pārcelt uz jaunajām muzeju krājuma telpām Pulka ielā.  
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nodaļas ir Tautas frontes muzeja nodaļa un Dauderu nodaļa. 
www.lnvm.lv  
www.latvijasgadsimts.lv 
facebook.com/LNVMuzejs  
twitter.com/LNVMuzejs  
https://www.instagram.com/LNVMuzejs 

ir viena no Latvijas jaunāko laiku vēstures liecību krātuvēm, kur atrodams unikālu priekšmetu un  
dokumentu kopums. Muzejs vēstī par Latvijas tautas neatkarības centieniem 20. gadsimta nogalē, kas tautas atmiņā             
iemūžināta kā Trešā atmoda, tas 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 ģimenes 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  


