
 

  

              
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja   

Attēlā: Pie Muzeju krātuves Pulka ielā 8. 2019. gada oktobris.  
Foto: Kārlis Kalseris.  

UZ JAUNU GADU  
UN JAUNU DZĪVI  

PULKA IELĀ! 
 

11. decembrī sāksies jauns posms muzeju darbinieku dzīvē –  

oficiāli tiks atklāta jaunā Latvijas Muzeju krātuve, kurā turpmāk  
atradīsies arī Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājums,  
administrācija un speciālisti. Vairāk lasiet Ziņneša 11. lpp.   



 

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” 

 

izstādes 
68 muzeju kopizstāde “Latvijas gadsimts”  
laiks: no 2018. gada 4. maija līdz 2021. gada maijam  
“11 varoņstāsti. Lāčplēša Kara ordenis, tā kavalieri un Lāčplēša diena” 
laiks: no 2019. gada 25. oktobra līdz 2020. gada martam  
 

vieta: Dauderu nodaļa, Zāģeru iela 7, Rīga 
 

Normunda Beržinska privātās kolekcijas izstāde “Latvijas dārgumi” 
laiks: no 2019. gada 21. decembra līdz 2020. gada 23. februārim 
izstāde “Latvija-Vācija: tikšanās vieta “Dauderi”” 
laiks: no 2019. gada 9. novembra līdz 15. decembrim 
jauna ekspozīcija – Bingneru villas kungu istaba, Kārļa Ulmaņa darba kabinets,  
“Dauderu” nama liktenis padomju periodā un tapšana par muzeju,  
Gaida Graudiņa kolekcija  
laiks: no 2019. gada 16. maija 
 

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

pastāvīgās ekspozīcijas daļa 
“Virtuve” 

 

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

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

vieta: Rīgas Ķengaraga vidusskola  
laiks: no 2019. gada 2. līdz 6. decembrim 
izstāde “Latvija Brīvības cīņu laikā. 1918–1921” 
 

vieta: Rīgas 7. pamatskola 
laiks: no 2019. gada 2. līdz 6. decembrim 
izstāde “Baltijas brīvības ceļš” 
 

 

UZMANĪBU! 
Sakarā ar pārcelšanos  

uz Latvijas Muzeju krātuvi Pulka ielā 8 
LNVM administrācijas un krājuma telpās 

Lāčplēša ielā 106  
PIEKĻUVE PAKALPOJUMIEM 

IR IEROBEŽOTA!  
Vairāk informācijas – www.lnvm.lv 

IZMAIŅAS  
LATVIJAS NACIONĀLĀ  

VĒSTURES MUZEJA  
DARBA LAIKĀ DECEMBRĪ 

 

LNVM ekspozīcija un izstāžu zāles  
Brīvības bulvārī 32: 

24., 25., 26. un 31. decembrī SLĒGTS 
 

LNVM Dauderu nodaļa Zāģeru ielā 7: 
24., 25., 26. un 31. decembrī SLĒGTS 

 

LNVM Tautas frontes muzeja nodaļa 
Vecpilsētas ielā 13/15: 

24., 25., 26. un 31. decembrī SLĒGTS 
 

VISAS MUZEJA NODAĻAS 
1. janvārī būs SLĒGTAS  



 

DARBSEMINĀRS: NO PRIEKŠMETU MOZAĪKAS  
LĪDZ VĒSTURES AINAVAI 
 

9. decembrī LNVM Konferenču zālē Brīvības bulvārī 32 notiks darbseminārs un diskusija, kuras mērķis – izvērtēt izstādes 
“Latvijas gadsimts” ieguvumus, apjaust rezultātus, kā arī “sataustīt problēmpunktus” visas muzeju nozares kontekstā.  

Ikvienu muzeju nozares profesionāli, pat 
ar ilgu kuratora pieredzi, katrs jauns pro-
jekts nostāda dažādu izaicinājumu priek-
šā. Īpaši daudzslāņaina, kompleksa pieeja 
nepieciešama, modernizējot muzejus, 
veidojot lielas ekspozīcijas, īstenojot vai-
rāku institūciju sadarbības projektus. Lai 
gan katrreiz sastopamies ar specifiskiem 
sarežģījumiem, teju visus lielos muzeju 
projektus vieno gan līdzīgas iespējas, gan 
īstenošanas grūtības. Vispārliecinošākās 
mācības, protams, dod katra paša piere-
dze, tomēr vērtīgi ir mācīties arī no citu – 
savas nozares kolēģu un sadarbības part-
neru – labajiem piemēriem un ne tik  
veiksmīgajiem risinājumiem. 
Viens no vērienīgākajiem pēdējo gadu 
sadarbības piemēriem nozarē ir 68 muze-
ju kopizstāde “Latvijas gadsimts”. Kā iz-
stādes projekts tas bijis pietiekami ambi-
ciozs, ar daudzu institūciju iesaisti, salīdzi-
noši apjomīgu finansējumu un sarežģī-
tiem tapšanas apstākļiem. Patlaban 
“Latvijas gadsimts” atrodas darbības pus-

ceļā – izstāde bijusi atvērta pusotru gadu, un vēl aptuveni tikpat ilgi (līdz izstādes slēgšanai 2021. gada maijā) jāuztur apmeklē-
tāju interese, daudzveidīgs un aktīvs pasākumu plāns. 
Izstādes “Latvijas gadsimts” veidotāji aicina uz darba semināru un diskusiju par sasniegumiem, labas prakses piemēriem, kā arī 
izaicinājumiem, grūtībām un neveiksmēm izstādes procesā. Semināra centrā izvirzīts jautājums: kas strādā un kas nestrādā no 
izstādē iecerētā un pieteiktā? Izstāde “Latvijas gadsimts” te izmantojama kā konkrēts materiāls analīzei, taču vienlaikus diskusi-
jas mērķis ir vispārināt, saskatīt līdzīgas iespējamās grūtības un risinājumus šodienas un nākotnes muzeju projektiem. 
Seminārā iecerēts apkopot vērtējumus un analīzi no dažādām perspektīvām: izstādes satura veidotāju un koordinatoru redzēju-
mu, izstādes dalībnieku – 68 iesaistīto muzeju – pieredzi un vērtējumu, dizaina veidotāju skatījumu, izstādes finansētāja 
(pasūtītāja) gaidas un rezultāta izsvērumu.  
Dalību pasākumā ņems Selga Laizāne (Kultūras ministrija), Toms Ķikuts un Astrīda Burbicka (LNVM), Agrita Ozola, (Tukuma 
muzejs), Inguna Elere (H2E), muzeju kritiku autors un ekspozīciju līdzautors Artis Svece, rakstnieks Pauls Bankovskis; diskusi-
ju moderēs Mārtiņš Kaprāns. Vairāk informācijas: www.lnvm.lv. 
 

VĒLĀ OTRDIENA DECEMBRĪ:  
MĒRIJAS GRĪNBERGAS IEDVESMOTIE 

 

Līdz ar decembri klāt šī gada (bet ne šīs sezonas) pēdējais Vēlo otrdienu 
pasākums, kuram izvēlētais formāts – ekskursija izstādē “Latvijas gadsimts” 
kopā ar atšķirīgu jomu pārstāvjiem, kas paver jaunus skatupunktus uz izstādē 
skartajām tēmām – jau apliecinājis savu iedvesmojošo potenciālu.  
10. decembra pievakares ekskursija-saruna izstādē notiks režisores Kristīnes 
Želves  pavadībā. Viņas veidotā filma “Mērijas ceļojums” par Mēriju Grīnbergu 
un viņas mūža misiju glābt Latvijas muzeju vērtības II pasaules kara beigās 
kļuva par jaunu iedvesmas un pašapziņas avotu muzejniekiem. Dodoties         
68 Latvijas muzeju veidotajā izstādē, saruna tiks veidota par to, kā režisores 
izpētītais un sajustais sasaucas ar izstādi “Latvijas gadsimts” un Latvijas muzeju 
potenciālu līdzdarboties aizraujošu stāstu atklāšanā un izstāstīšanā. Kādus 
vēl iespējamos kinovaroņus slēpj Latvijas vēsture?  
Norises sākums 18.00, vieta – Brīvības bulvāris 32, Rīga, ieeja – brīva. Intere-
sentus lūdzam pieteikties elektroniski: ej.uz/LNVM_registracija_Zelve. 

Attēlā: Skats izstādes “Latvijas gadsimts” atklāšanas preses konferencē. 2018. gada 2. maijs.  
Foto: Valters Lācis.  

Attēlā: Mērija Grīnberga ap 1938. gadu.  
LNVM krājums. 



 

GADA NOGALES PASĀKUMI MUZEJĀ:  
PĀRDOMĀJOT PAVEIKTO UN GAIDOT SVĒTKUS 

 

Gada pēdējā mēnesī, kad steidzam gādāt pārsteigumus tuvajiem un 
pārdomājam šajā laika nogrieznī paveikto, muzejs piedāvā ļauties 
apcerei un izvērtējumam, kā arī radošam garam vēsturiskā gaisotnē – 
starp Latvijas gājumā būtiskām personībām, notikumiem un citām laika 
zīmēm. 
Mēneša pirmā sestdiena, kā vienmēr, ir diena, kad aicinām ekskursijā pa 
izstādi “Latvijas gadsimts” pieaugušo interesentu auditoriju. 7. decem-
brī 14.00 gids sāks stāstījumu par Latvijas simt gadu ceļu un tā 
robežzīmēm, sākot no latvju apdzīvotām zemēm kartē un pirmajiem lat-
viešu valodā rakstītiem tekstiem un beidzot ar Latvijas neatkarības at-
jaunošanu un tās vēstnešiem pasaulē. Ekskursijā, kas ilgs aptuveni stun-
du, būs daudz vielas pārdomām par dažādām tēmām, ko apcerēt 
vienatnē vai plašākā lokā (izstādē apskatītajām tēmām veltīti īpaši 
pasākumi – Vēlo otrdienu sarunu un lekciju cikls; par decembra pasāku-
mu vairāk varat uzzināt Ziņneša 3. lappusē). Nobeigumā ikviens aicināts 
atstāt savu vēstījumu vai apņemšanos, atbildot uz jautājumu, ko katrs 
pats var darīt Latvijai. 
14. decembrī 12.00 muzejā gaidīti darbotiesgriboši mazie un lielie –    
uz “Ziemassvētku darbnīcu”, kur izziņa iet roku rokā ar radošumu. Gada 
izskaņas svētki aicina sūtīt apsveikumus tuviem un tāliem radiem un 
draugiem, un kas gan var būt jaukāks par paša gatavotu apsveikumu, vēl 
jo vairāk, ja tas darināts muzejā! Darbnīcā pašu rokām taps arī skaisti 
Ziemassvētku rotājumi no pavisam vienkāršām dabas veltēm. 
Noslēgumā, kā katru gadu, nodarbības dalībniekiem tiks uzticēts pušķot 
muzeja egli kopā ar vadītāju. Nodarbības paredzētas bērniem no 5 gadu 
vecuma, bet, ja līdzi būs atnākusi mazāka māsa vai brālis, izdomāsim 
nodarbi arī viņam. Ierodoties obligāts ir labs noskaņojums, zinātkāre un 
radošums. Pieteikšanās nodarbībai nav nepieciešama, dalības maksa 
ģimenei (neatkarīgi no cilvēku skaita) – 4 eiro. 
Tuvāk Ziemassvētkiem – ceturtdien, 19. decembrī, – būs ikmēneša   
Senioru diena un tās ietvaros 14.00 – īpašs pasākums tieši šai ap-
meklētāju daļai. Šajā dienā, maksājot tikai par ieeju muzejā (1,50 eiro), 
pensijas vecumu sasniegušajiem tiek piedāvāts doties ekskursijā izstādē 
“Latvijas gadsimts”, klausoties gida stāstījumā, uzzinot vairāk un uzdo-
dot jautājumus par interesējošām tēmām. Izstādes noslēguma telpā 
izvietotajā ekrānā ir apskatāms virtuāls projekts – Gadsimta albums, ku-
ram joprojām iespējams pievienot fotogrāfijas un stāstus no personīgā 
arhīva, un gada nogale varētu būt īstais laiks tā vētīšanai un pārlapošanai 
kopā ar bērniem un mazbērniem (Gadsimta albums aplūkojams un attēli 
pievienojami šeit: www.latvijasgadsimts.lv/albums). 
Bezmaksas dienā muzejā 28. decembrī – laikā starp Ziemassvētkiem un 
Jauno gadu, kad gaisā joprojām virmos burvīgā svētku atmosfēra –,  
12.00 LNVM 2. stāvā zinātkāros un ziņkārīgos gaidīs gids un ceļvedis 
bērniem “Soli pa solim Latvijas gadsimtā”, ar kuriem kopā tiks pavadīta 
turpmākā stunda. Muzeja darbinieks stāstīs par izstādi un Latvijas vēsturi 
(un stāstu mums ir pilna kabata!), bet burtnīcas izmēra ceļvedis gaidīs 
tikt piepildīts ar uzdevumu risinājumiem, zīmējumiem un piezīmēm un 
ekskursijas beigās aiznests līdzi tālākai lietošanai. 
Visa informācija par decembra pasākumiem muzejā rodama muzeja 
Facebook kontā un interneta vietnē www.lnvm.lv. 

 

Attēlos: Skati no  
pasākumiem muzejā  

dažādām auditorijām.  
Foto: Valters Lācis un LNVM. 

http://www.lnvm.lv


 

TELEVĪZIJAS KANĀLS LNT  
SAGLABĀTS MUZEJA KOLEKCIJĀS 

 

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs saņēmis jaunu dāvinājumu no gluži nesenas pagātnes: īsi pirms pēdējā raidījuma       
telekompānijas LNT pārstāvji vēlējās nodot iemūžināšanai vēsturē priekšmetus no 23 gadus ilgās darbības, kas 
„piedalījušies” gan televīzijas, gan tehnoloģiju attīstībā Latvijā. 

Kad sākas vēsture? Tad, kad šodiena ir kļuvusi par pagātni, un kāds par to ir gatavs 
izstāstīt stāstu. Latvijas mediju vēsturi 1990. gados un mūsu gadsimta sākumā nav 
iespējams uzrakstīt, nerunājot par telekompāniju LNT. Tā izveidota 1996. gadā, pār-
veidojot pirmos brīvā tirgus apstākļos dzimušos komerckanālus NTV 5 un Picca TV. 
Gadu gaitā LNT aizsāka daudzus Latvijas   
audiovizuālajiem medijiem jaunus virzie-
nus – labdarības akcijas ar TV iesaistīša-
nos, jaunu rīta ziņu raidījuma formātu, 
oriģinālus humora un latviešu mūzikas 
jaunumu raidījumus, latviešu skatītājiem 
adaptētus ārzemju seriālus. LNT priecēja 
skatītājus ar radošiem kolektīva sveicie-
niem svētkos; jauneklīgais komerckanāls 
televīziju latviešu valodā padarīja citādu 
– dinamiskāku, krāsaināku. Par neatņe-
mamu rīta un novakares sastāvdaļu dau-
dziem kļuva arī LNT ziņu dienesta saga-
tavotie raidījumi. Īpašnieku maiņas un 
reorganizāciju rezultātā pēc 23 gadu 
ilgas darbības telekanāls LNT diemžēl 
tiek likvidēts. 
Lai kanāla darbība būtu ne vien aizgājusī 
pagātne, bet gan mūsu vēstures daļa, 

liecības par LNT nonākušas Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājumā. Sadarbo-
joties ar ilggadējiem kanāla darbiniekiem, muzejs saņēmis TV iekārtas, kas liecina 
par televīzijas tehnoloģiju attīstību pirms digitālās un interneta ēras sākuma,     
LNT suvenīrus un balvas, fotogrāfijas un citus priekšmetus. 
Pateicoties LNT darbiniekiem par dāvinājumu, ceram, ka ilggadējiem kanāla darbi-
niekiem LNT vēstures saglabāšana muzeja krājumā ļaus apjaust padarītā nozīmī-
bu. LNVM darbinieki ar prieku atceras arī daudzos muzejā tapušos ziņu sižetus, 
viesošanās reizes LNT studijā, ieskaitot gluži nesenās tiešraides – agrā Latvijas 
valsts svētku dienu rītā Krišjāņa Barona ielā un uz Nacionālā teātra skatuves.  
Novēlam daudz jaunu radošu iespēju LNT kolektīvam! 
 
 
 

JAUNS IZDEVUMS MUZEJA RAKSTU SĒRIJĀ:  
ROTAS UN ORNAMENTS LATVIJĀ 
 

18. decembrī Latvijas Nacionālā vēstures muzeja izdevumu klāstu, 
kurā ir jau 27 grāmatas, papildinās LNVM Arheoloģijas departamen-
ta pētnieces Baibas Vaskas autordarbs – grāmata ”Rotas un orna-
ments Latvijā no bronzas laikmeta līdz 13. gadsimtam”.  
Baibas Vaskas grāmata aptver laika posmu, kas gan sākas, gan noslē-
dzas ar svarīgām izmaiņām Latvijas seno iedzīvotāju kultūrā. Šīs pār-
maiņas atspoguļojas arī rotās un ornamentā. Grāmatā dots īss ieskats 
katra laika un teritorijas raksturīgajos rotu komplektos, bet tuvāk ana-
lizētas tās rotu grupas, kurām raksturīga ekspresīva forma un daudz-
veidīga ornamentācija. Bez rotu tipoloģiskās analīzes nedaudz skartas 
tādas tēmas kā amatniecības centri un amatnieki, kas tā arī palikuši 
nezināmi. Tā kā senais ornaments iepriekš speciāli nebija pētīts, pri-
mārais autores uzdevums bija apkopot un sakārtot pētījumu rezultā-
tus par to. Galvenais secinājums: pagājušā gadsimta 20.–30. gados 
izteiktais apgalvojums, ka senajiem latviešiem raksturīgs ģeometris-
kais ornaments, ir apstiprinājies.  
Grāmata būs pieejama muzeja veikalā no decembra vidus. 
 
 

Attēlā: Studijas kamera Ikegami HC210, izmanto-
ta telekompānijas LNT studijā Elijas ielā. 21. gs. 
sākums. Video pārslēdzējs TV tiešraides nodroši-
nāšanai FORA VPS 300P. Izmantots telekompāni-
ju Picca TV un LNT pārraižu nodrošināšanai.  
1994.–1996. gads. Foto: LNVM. 

Attēlā: Portatīvais video montāžas galds  
Panasonic AJ LT75 DVCPRO. Lietots telekompānijā 

LNT. Pirmā portatīvā digitālā video montāžas iekārta 
Latvijā, viena no modernākajām tā laika iekārtām 
tirgū. Lietota speciālreportāžu nodrošināšanai no 

ārzemēm. Žurnālists, dodoties komandējumā, ņēma 
līdzi portfeļa formātā saliekamo montāžas iekārtu. Pēc 

uzfilmētā  materiāla sagatavošanas tas sūtīts uz   
Latviju ar satelīta starpniecību, žurnālistam iepriekš  

komandējuma vietā atrodot tam nepieciešamo datu 
pārraides punktu, kas par maksu nodrošināja materiā-

la pārraidīšanu uz LNT studiju.  
1996.–2007. gads. Foto: LNVM. 

Attēlā: Ielūgums  
uz grāmatas atvēršanas pasākumu.  



 

 

  

LATVIJAS DĀRGUMI NO PRIVĀTĀS KOLEKCIJAS 
 

21. decembrī 15.00 LNVM Dauderu nodaļā Zāģeru ielā 7 tiks atklāta Normunda Beržinska privātās kolekcijas izstāde “Latvijas 
dārgumi”, kas cels godā latviešu tautas senatnes liecības. 
Izstādē “Latvijas dārgumi” būs apskatāma daļa Normunda Beržinska privātās saktu 
kolekcijas, kuras aizsākums ir meklējams 2011. gadā, kad tika iegādāta kolekcijas 
pirmā sakta. Šajā izstādē būs apskatāmas Latvijas teritorijā veidotās rotas – saktas, kas 
izgatavotas pēc 17. gadsimta un līdz pat 21. gadsimta sākumam. Kolekcionārs un izstā-
des autors Normunds Beržinskis norāda, ka ar šīm latvju tautas skaistajām rotām viņš 
vēlējies radīt varenu un mūžam jaunu iedvesmas avotu tautiešiem. Viņš uzskata, ka ir 
svarīgi rūpēties par senču radītajām kultūras vērtībām, cienīt, krāt, lolot tās un lepoties 
ar tām: “Saktu tēma ir neaptverama, un to daudzums ir vienkārši nenosakāms. Ne vien 
Latvijā, bet arī citās valstīs ir vairāki nopietni kolekcionāri, kam pieder pasakainas ro-
tas. Ceru, ka ar savu piemēru iedrošināšu arī viņus uz savu kolekciju izstādīšanu publis-
kajā telpā, jo to apzināt, redzēt un iepazīt ir vienreizēji un neaprakstāmi. Novēlu visiem 
izbaudīt šo mūsu senču radīto veikumu un lepoties ar viņu varēšanu realizēt savu gara 
lidojumu, fantāziju šajās rotās – saktās.”  
Arī latviešu kultūras mecenāts un kolekcionārs Gaidis Graudiņš, kura kolekcija veido 
LNVM Dauderu nodaļas krājuma kodolu, aktīvi un aizrautīgi kolekcionējis saktas. Viņa 
kolekcijā to ir 232, no 19. gadsimta beigās darinātām līdz pat trimdā un padomju    
Latvijā tapušajiem atdarinājumiem. Saktas kā sava laikmeta simbolu daudzi latvieši 
ņēma līdzi, dodoties bēgļu gaitās II pasaules kara laikā. Esot svešumā, šādas piemiņas 
lietas no dzimtenes ieguva īpašu vērtību, tās ne tikai glabāja un nodeva mantojumā, 
bet arī veidoja no jauna, pasūtot pie vietējiem rotkaļiem. 
Izstāde būs apskatāma līdz 2020. gada 23. februārim.  
 
 

ATKLĀJ “DAUDERUS” TELPU PĒC TELPAS! 
 

Tiem, kuriem tīk meklēt un atklāt apslēptas pērles, viens no ieteicamajiem maršrutiem brīvdienu lēnajā ritmā ir “Dauderu” 
nama apmeklējums Sarkandaugavā. Nama trīs stāvi un plašais dārzs ik uz soļa stāsta par Latvijas politisko un saimniecisko 
vēsturi. Piemēram – kādas pārmaiņas laika gaitā notikušas Dāmu salonā? 
“Dauderu” uzcelšanas laikā telpa ar nelielo paaugstinājumu pie loga un ziediem rotātajiem griestiem saukta par buduāru jeb 
dāmu istabu. Pielāgojot namu Kārļa Ulmaņa rezidences vajadzībām, 1937. gadā te tika atsvaidzināti ziedu medaljoni un 
bronzēta rozete, krāsoti griesti, atjaunoti sienu iedalījumi, savukārt tapsētājs Vilhelms Johansons uzšuva jaunus “rokoko stila 
biezos aizkarus” rozā krāsā un dienas aizkarus no rupja tilla. Padomju gados te atradās bērnudārza rotaļu istaba, savukārt   
1970.–80. gados telpu pielāgoja degustāciju zālei un alus darītavas “Aldaris” “asortimenta kabineta” vajadzībām. Greznie 
griestu rotājumi tika aizkrāsoti ar baltu krāsu, savukārt sienas, iespējams, vēl no iepriekšējā perioda bija krāsotas gaiši bēšas un 
gaiši zaļganas.    1990. gada restaurācijas laikā tika atjaunoti krāšņie griestu rotājumi, medaljonu zīmējumi, no jauna veikta de-
taļu apzeltīšana, savukārt 2018. gadā telpā uzlīmētas jaunas tapetes, restaurēta parketa grīda. 
Aicinām gan individuāli, gan draugu, ģimeņu un darbabiedru grupās vienlaikus ar namu apskatīt LNVM Dauderu nodaļas atjau-
noto ekspozīciju! Grezno savrupmāju ieskauj ainavisks parks, savukārt tam visapkārt plešas industriālā Sarkandaugava. Tikpat 
daudzveidīgs, kontrastiem bagāts ir ekspozīcijas stāsts – ne vien par nama vēstures līkločiem, bet arī par visas Latvijas kultūrvēs-
turiskajām norisēm 19.–21. gadsimtā. Vairāk informācijas: www.lnvm.lv vai pa tālruni 67392229 un 67391780. 

 

Attēlā: Dāmu salona restaurācija. 1990. gada februāris. 
Foto: Māra Brašmane. 

Attēlā: Dāmu salona griestu fragments. 2019. gada aprīlis.  
Foto: Harijs Daina Liepiņš.  

 

Attēlā: Izstādes afiša. 

http://www.lnvm.lv


 

IZSTĀSTĪSIM “DAUDERUS” KOPĀ! 
 

LNVM Dauderu nodaļa turpina darbu pie atjaunotās ekspozīcijas un līdz 2020. gada 31. janvārim aicina ikvienu izstāstīt savu 
“Dauderu” stāstu, daloties atmiņās un citās liecībās par skaisto Sarkandaugavas namu.  
Varbūt jūs vai jūsu vecāki ir strādājuši alus darītavā “Aldaris” un apmeklējuši “Aldara” klubu, kas atradās “Dauderu” namā? Vai 
varbūt atceraties bērnudārzu Nr. 39, kas tur kādu laiku mājoja? Varbūt esat svinējuši svētkus sev, draugiem vai tuviniekiem 
“Dauderu” un “Aldara” parkā? Jebkādas fotogrāfiskas vai priekšmetiskas liecības, kā arī vārdos ietērptas atmiņas par “Dauderu” 
namu,  tā vēsturi, “Aldara” parku vai Sarkandaugavas tuvāko apkaimi var būt noderīgas muzejam, lai veidotu šīs vietas stāstu 
iespējami daudzveidīgu, saistošu, interesantu un arī personīgu.  
Aicinām sazināties ar LNVM Dauderu nodaļu (Zāģeru ielā 7, Rīgā) muzeja darba laikā, zvanot pa tālr. 67392229, 67391780 vai 
rakstot uz dauderi@lnvm.lv. Sirsnīgs paldies visiem, kuri jau atsaucās un dalījās atmiņās un stāstos par “Dauderiem”, kā arī 
parādīja foto materiālus! 

ZIEMASSVĒTKU GAIDAS  
VECPILSĒTAS NAMĀ 
 

20. decembrī 17.00 LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā no-
tiks koncerts Ziemassvētku noskaņās “Mazs bērniņš krustce-
lēs”. 
Gada nogales svētkus gaidot, 20. decembrī LNVM Tautas fron-
tes muzeja nodaļā Vecpilsētas ielā 13/15 norisināsies Ziemas-
svētku ieskaņas koncerts, kurā uzstāsies mūzikas studijas 
Vijolīte audzēknes (vijoles) kopā ar skolotāju Karlīnu Īvāni 
(alts, viola d’amore) un Aleksandru Vališevski (ģitāra).  
 

Attēlā: Ieskats 2018. gada 
Ziemassvētku koncertā.  

Foto: Gita Palma. 

Attēlos: Dažādi skati “Dauderu” nama teritorijā un restaurētajās iekštelpās.  
Foto: Valters Lācis. 

mailto:dauderi@lnvm.lv


 

 

  

KOLĒĢIM, FOTOMĀKSLINIEKAM,  
MUZEJA FOTO MAESTRO  
ROBERTAM KANIŅAM AIZEJOT  
26.08.1944.–19.11.2019. 
 

2019. gada 19. novembrī savā darbavietā, Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, pa Aizsaules ceļu devās ilggadējais kolēģis, 
muzeja foto maestro Roberts Kaniņš. 

Roberts bija dzimis Čiekurkalnā, bagātīgi apveltīts ar tehnisko zinātņu dotībām un varēšanām, beidzis Rīgas Industriālo politeh-
nikumu kā tehniķis-tehnologs metālapstrādē, Ļeņingradas Politehnisko institūtu kā inženieris-fiziķis, strādājis padomju elektro-
nikas milzī ražošanas apvienībā “Alfa”, Rīgas Tehniskās universitātes Skaitļošanas centrā. Bērnībā iepazinis fotografēšanu, laika 
gaitā Roberts ļāva tai kļūt par dzīves galveno sastāvdaļu. Vienlaikus viņam nebija svešas arī humanitārās sajūtas un prasmes.  
Roberts ātri veica distanci, kas šķir amatieri no profesionāļa. Kopš 1974. gada viņš ar mākslas fotodarbiem sāka piedalīties   
izstādēs, tapa arī vairākas personālizstādes: 1992. gadā “Mani lielie Dziesmu svētki”, 1994. gadā – “Jubilejas izstāde”,         
2001. gadā – “30 foto bārdas” (pirmā digitālās fotogrāfijas profesionālā izstāde). Roberta darbi iekļauti arī Francijas Fotogrāfijas 
muzeja kolekcijā. Viņš bija fotokluba “Rīga” dalībnieks, Latvijas Fotomākslinieku savienības un Latvijas Profesionālo fotogrāfu 
asociācijas biedrs. Kādā sarunā Roberts atzina, ka profesionālās varēšanas pilnveidošanā nozīmīgi atbalsta punkti bija darbs 
Valta Kleina fotostudijā un kopēji dabas plenēri ar fotomākslinieku Leonu Balodi. 
Liela daļa Roberta bagātā darba mūža – gandrīz 30 gadi – pavadīti Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. Viņš kļuva par mūsu 
“ģimenes” būtisku sastāvdaļu. Iepazinām Robertu kā radošu, atbildīgu, sirsnīgu un dāsnu cilvēku, un tāds viņš paliks mūsu   
prātos un sirdīs. 
Roberts sāka strādāt par fotogrāfu muzejā 1990. gada 1. februārī, un sākotnēji viņam tika uzticēta priekšmetu restaurācijas 
procesa fiksācija. Meistarība un talants, izcila spēja izprast muzeja specifiku un vajadzības padarīja viņu par neaizstājamu speci-
ālistu. Profesionālais “pūrs” un interese par tehnoloģiju aktualitātēm nodrošināja operatīvu un augstvērtīgu pāreju uz digitālā 
attēla ieviešanu. Kopš 2001. gada 1. februāra Roberts, neskatoties uz mainīgajiem amata nosaukumiem, ieņēma muzeja galve-
nā fotogrāfa vietu. Viņa darbu augstu vērtēja kolēģi kā Latvijā, tā ārzemēs. Neviena muzeja izstāde, publikācija, kolekcijas foto-
fiksācija, attēla atjaunošana un sagatavošana, oficiāla un saviesīga pasākuma fotofiksācija nav iztikusi bez Roberta ieguldījuma; 
viņa darītais, paveiktais, sasniegtais ir un būs paliekošs. 
Paldies Tev, Robert, par ilgajiem un piepildītajiem darba gadiem un to milzīgo mantojumu, ko mums atstāji – tūkstošiem un 
tūkstošiem negatīvos un pikseļos iemūžinātu liecību. 
 
 

Latvijas Nacionālā vēstures muzejā vārdā –  
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktors Arnis Radiņš 

Attēlā: Roberts Kaniņš LNVM  izstādes “Rotaļlietu noslēpumi pilī” atklāšanā 2010. gadā. Foto: Valters Lācis. 



 

MUZEJA JAUNIEGUVUMS –  
GROSVALDU UN GRĪNBERGU ĢIMENES VĒRTĪBAS 

 

Šī gada septembrī LNVM krājumu papildināja 64 priekšmeti, kas piederēja redaktores Valentīnas Undas māsai Lūcijai        
Gadziņai (1943–2017) – matemātiķa Emanuela Grīnberga otrās sievas Emīlijas Gadziņas brāļa meitai. 
Lūcija Gadziņa bija māksliniece, dizainere un dekoratore. Parfimērijas fabrikā “Dzintars” viņa dizainējusi smaržu flakoniņus, 
kinoteātrim “Palladium” veidojusi reklāmas, bijusi arī zāļu uzraudze Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā. Līdz 1983. gadam 
Lūcija Gadziņa dzīvoja tautas mākslas pētnieces un galeristes Mērijas Grīnbergas vecākās un muzeju darbinieces                     
Mērijas Grīnbergas jaunākās dzīvoklī tagadējā Aspazijas bulvārī 20 (ēka savulaik piederēja Mērijas Grīnbergas vecākās tēvam 
advokātam un politiķim Frīdriham Grosvaldam; pēc nacionalizācijas 1945. gadā Grīnbergu ģimenei tajā ierādīja vienu no dzī-
vokļiem). 1966. gada vasarā Emanuels Grīnbergs pārcēlās dzīvot uz Ķengaragu, 1973. gadā mūžībā devās Mērija Grīnberga   
vecākā, bet pēc diviem gadiem – arī Mērija Grīnberga jaunākā. Dzīvoklī Aspazijas bulvārī kā pēdējā iemītniece palika              
Lūcija   Gadziņa. 1983. gadā viņa bija spiesta pārcelties uz Pļavniekiem. Atstājot dzīvokli Aspazijas bulvārī, Gadziņa uzskatījusi 
par pareizu ņemt līdzi mākslas priekšmetus no kādreizējā Grīnbergu ģimenes dzīvokļa. Valentīna Unda stāsta, ka “māsa neatstā-
ja neko, visu vērtēja un ņēma līdzi uz Pļavniekiem”. 

Muzeja krājumā nonākušos priekšmetus var iedalīt divās grupās. Vienā ir priekšmeti, kas piederējuši Grosvaldu un Grīnbergu 
ģimenei, piemēram, pūra lāde, ar ko Mērija Grīnberga vecākā devās vīram līdzi uz Pēterburgu, rotaslietu lādītes, paplātes, suve-
nīri no Ķīnas un Krievijas, latviešu amatnieku darinājumi – divas pītas sētuves, divas vāceles un vairāki māla sīkplastikas darinā-
jumi. Šajā grupā īpaši izceļama grafiķa, gleznotāja un lietišķās mākslas meistara Anša Cīruļa (1883–1942) 1907. gadā veidota 
vāze, kas pārstāv muzeju kolekcijās reti satopamo mākslinieka radošā darba sākumposmu. Pieminams arī tēlnieka, keramiķa un 
pedagoga Augusta Jullas (1872–1958) darināts kauss ar jūgendstilā veidotu plastisku rotājumu. Otru priekšmetu grupu veido 
Lūcijas Gadziņas keramikas kolekcija – 20. gadsimta 60.–80. gados no Latgales podniekiem pirktie darbi. Vasarās, braucot pie 
māsas uz Rēzekni, apciemoti Andrejs Paulāns, Antons Šmulāns, Polikarps Vilcāns un Polikarps Čerņavskis, Julians Šērs,           
Antons Melderis, Jānis Backāns un Antons Bogdanovs. 
Paldies Valentīnai Undai par vērtīgo dāvinājumu! 
Mērijai Grīnbergai un citiem iedvesmojošiem vēstures stāstiem, kas var atklāties gan muzeja krājumā, gan sadarbībā ar mu-
zeju, būs veltīts Vēlo otrdienu pasākums decembrī, par ko vairāk lasiet Ziņneša 3. lpp. 

Attēlā: Kauss. Autors Augusts Julla. 
Foto: Kārlis Kalseris. 

Attēlā:  Trauku grupa. Autors Polikarps Čerņavskis.  
Foto: Kārlis Kalseris. 

Attēlā: Sīkplastikas figūriņas – svilpītes. Autors Jānis Račuks. 
Foto: Kārlis Kalseris. 

Attēlā: Cibas un sētuves. 19. gadsimts.  
Foto: Kārlis Kalseris. 



 

NOVEMBRIS – IZSTĀŽU CEĻOŠANAS MĒNESIS 
 

Novembrī Latviju kopā ar LNVM muzejpedagoģēm apceļoja 10 muzeja sagatavotās ceļojošās izstādes, kas “aizveda” muzeju 
un tā produktus tuvāk vietām un ļaudīm, paplašinot izglītojošo un izziņu par valsts vēsturi veicinošo darbu. 

Kā allaž, gada priekšpēdējais 
mēnesis LNVM Muzejpedagoģi-
jas departamentā ir noslogotā-
kais periods gadā un izstādes 
uz Valsts svētku laiku tiek re-
zervētas pat divus gadus     
iepriekš. Šajā novembrī izstā-
des aizceļoja gan uz Nīcu un       
Kazdangu, gan Mālpili,         
Pļaviņām un Koknesi; vairākas 

izstādes tika eksponētas Rīgā. Izstā-
des par dažādām tēmām ir piepra-
sītas gan skolās un kultūras cen-
tros, gan arī uzņēmumos 
(piemēram, novembra vidū izstādi 
“10 priekšmetu stāsti”, kas vēsta 
par 68 Latvijas muzeju kopizstādi 

“Latvijas gadsimts”, vēlējās 
apskatīt a/s “Rīgas siltums” kolektīvs). Aktuālākās tēmas novembrī ir 
saistītas ar valsts dibināšanu un Neatkarības karu – “Latvija Brīvības 
cīņu laikā. 1918.–
1921.”, “Latviešu 
strēlnieku bataljo-
niem – 100” un “10 
priekšmetu stāsti” 
aizvadītā mēneša 
laikā tika eksponētas 
pat divas reizes.  

 

 
 
 
 
 
Attēlos: Ceļojošās izstādes un LNVM mu-
zejpedagoģes, kuras rūpējas par ceļojošo 
izstāžu nogādāšanu, uzstādīšanu un at-
griešanos muzejā vai nokļūšanu nākamajā 
pieturpunktā. Foto: LNVM. 



 

ETNOGRĀFI POŠAS JURĢIEM 
 

Latvijas Muzeju krātuve, kas svinīgi tiks atklāta jau pavisam drīz, 11. decembrī, kļūs par mājvietu Latvijas Nacionālā vēstures 
muzeja aptuveni 1 000 000 vienību plašajam krājumam, administrācijai un speciālistiem, kas rūpējas par krājuma saglabāša-
nu, papildināšanu, pētīšanu un apmeklētāju konsultēšanu. Lai nodrošinātu vēsturisko vērtību drošu pārcelšanos uz jauno 
vietu, vasarā tika sākta apmeklētāju 
pieņemšanas ierobežošana esošajās 
telpās Lāčplēša ielā 106, un jau kopš 
rudens tā ir pārtraukta, lai speciālisti un 
tehniskie darbinieki varētu visu laiku 
veltīt priekšmetu rūpīgai iepakošanai un 
sagatavošanai jurģiem.  
Kā to darīja Etnogrāfijas nodaļā? Skatiet 
fotoreportāžu par darbarīku un sadzīves  
priekšmetu pārvēršanos transportējamās 
vienībās. Foto: LNVM. 
 
Attēlos: 
1. Ratu riteņi un stīpotie galdiņtrauki, 
neiepakoti.  
2. Ratu riteņi un stīpotie galdiņtrauki, 
iepakoti. 
3. Ratiņi un tītavas, linu mīstīklas, grābek-
ļi, siena dakšas, pūra lādes, ragavas,   
ecēšas u. c., neiepakotas.  
4. Ratiņi un tītavas, linu mīstīklas, grābek-
ļi, siena dakšas, pūra lādes, ragavas,   
ecēšas u. c., iepakotas.  
5. Murda iepakošana. 
6. Nelielo priekšmetu iepakošana finiera 
kastēs. 
7. Daļa kolekcijas priekšmetu iepakoti 
finiera kastēs un gatavi pārvešanai uz 
Pulka ielas glabātavām. 
 

1. 2.  

3.  4. 

5. 6.  7. 



 

  

  

 

NOVEMBRA NOTIKUMU HRONIKA:  
LAIKS LATVIJAI, LAIKS VAROŅIEM 

Attēlā: 11. novembrī galvenie notikumi risinājās izstādē “11 varoņstāsti. Lāčplēša Kara ordenis, tā kavalieri un Lāčplēša diena. Pa kreisi: ekskursiju izstādē vada 
izstādes darba grupas vadītājs, LNVM Numismātikas nodaļas pētnieks Mārtiņš Vāveris. Pa labi: Lāčplēša dienā izstādi apskatīja arī Kultūras ministrijas pārstāvji 
ar kultūras ministru Nauri Puntuli priekšgalā Foto: Roberts Kaniņš. 

15. novembrī muzejā tika prezentēts muzeja jaunieguvums – sociāldemokrātu Klāras, Paula un Bruno Kalniņu ģimenes fotogrāfijas un priekšmeti –, ko varēja 
aplūkot izstādē “Latvijas gadsimts”, kā arī aplūkota sociāldemokrātijas loma Latvijas politikā un vēsturē: politologs Ivars Ījabs uzstājās ar priekšlasījumu par 
LSDSP centieniem Latvijā līdz 1940. gadam, savukārt Saeimas deputāts Atis Lejiņš dalījās atmiņās par dalību šīs partijas aktivitātēs Zviedrijā. Foto: Valters Lācis. 

18. novembrī muzejā visu dienu apmeklētājiem bija iespēja būt klāt valsts dibināšanas priekšvakara dinamiskajā procesā – izstādē “Latvijas gadsimts” ik pēc 
pāris stundām notika ekskursija ar spēles elementiem, ko vadīja muzeja vēsturnieki Toms Ķikuts un Imants Cīrulis, bet 1918. gada politiķu lomās iejutās aktieri 
Anna Šteina, Kārlis Anitens un Madars Zvagulis. Pirms tam uz uzveduma ģenerālmēģinājumu tika aicināti muzeja ļaudis un bērnu auditorijas pārstāvji (attēlos 
augšā). Foto: Roberts Kaniņš. 

https://www.facebook.com/hashtag/latvijasgadsimts?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBWAAu_OgTyFeujFyJ3t9CG7wp6lfGg-5vqciGZl4nZj7DpvFsmqj6o6g6UYfdNoolrWKljn1hx7XbcvLEnA7-FXm6fNShbBv9m2s2zV-t8mhW0Qeh92EIIvFI1Y6Z3FWz2yYoHoGvv2wlRbuf-AJGEPU1z3A0DOM
https://www.facebook.com/hashtag/latvijasgadsimts?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBgr6SkbaSif2W7uSEzNeSSWf5sCtn-FLyBpJQ5vBMM_RSKCi7tOp4hvnsIhIpoW3gkLemkLzFDLol0qhuwQcUayKWkiiM_mD2W-PU9Pt5SXujI2Fyvg2_3nOHpUQbY23Tm5Iqh48-Km9w0idagAaOqPmvVlx2d0a
https://www.facebook.com/karlisanitens?__tn__=K-R&eid=ARA4YgmwOy_4SmqRUdblQSW8nQ9lOdPRjw4gwXy-jxKKEIX0nylRaaNDtqfKiZIgVQmbDSYN-NEWQy-E&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBgr6SkbaSif2W7uSEzNeSSWf5sCtn-FLyBpJQ5vBMM_RSKCi7tOp4hvnsIhIpoW3gkLemkLzFDLol0qhuwQcUayKWk


 

NOVEMBRA NOTIKUMU HRONIKA:  
LAIKS LATVIJAI, LAIKS VAROŅIEM 

Turpinājums no 11. lpp. 

19. novembrī muzejā notika Latvijas Asociācijas Sabiedrisko attiecību speciālistiem sanāksme, kurā Toms Ķikuts pievērsa uzmanību izstādē “Latvijas gad-
simts” rodamajām liecībām par komunikācijas veidiem, bet Muzejpedagoģijas departamenta darbinieces– izstādes promocijas aspektiem. Foto: LNVM. 

Novembrī izstādē “11 varoņstāsti. Lāčplēša Kara ordenis, tā kavalieri un Lāčplēša diena” notika ekskursijas dažādām auditorijām. 16. novembrī to vadīja LNVM 
Numismātikas nodaļas galvenā krājuma glabātāja Laima Kostrica (attēlā pa kreisi, centrā); Rīgas 10. vidusskola izstādē pabija 8. novembrī (pa labi). Foto: LNVM. 

22. novembrī LNVM ļaudis bija aicināti pie kolēģiem Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, lai kuratores Kristīnes Želves vadībā viesotos iz stādē “Mērijas 
ceļojums”. Izstādei tika deponēti priekšmeti arī no LNVM Arheoloģijas departamenta un Etnogrāfijas nodaļas krājuma. Foto: Valters Lācis. 

Izstādes “Latvija–Vācija: tikšanās vieta “Dauderi”” aklāšanā LNVM Dauderu 
nodaļā 9. novembrī ar muzikālu priekšnesumu uzstājās Rīgas vācu kultūras 

biedrības ansamblis “Morgenrot”. Foto: Viola Ozoliņa. 

8. novembrī LNVM Tautas frontes muzeja nodaļā notika publicistes        
Marinas Kosteņeckas autorvakars, kurā klātesošie iepazinās ar viņas jaunāko 
veikumu – krājumu “Mans XX gadsimts”. Foto: Kārlis Kalseris.  



 

ir trešais vecākais muzejs Latvijā un vienīgais Latvijas vēstures muzejs pasaulē. Kopš dibināšanas 1869. gadā LNVM ir kļuvis par 
lielāko latviešu tautas muzejisko vērtību krātuvi – tā kolekcijās ir vairāk nekā miljons priekšmetu: arheoloģiskajos izrakumos 
iegūtas senlietas, rotu un monētu depozīti, tautastērpi, tradicionālie darbarīki, tautas lietišķās mākslas darinājumi, sadzīves 
priekšmeti, fotogrāfijas, dokumenti, kartes, gravīras, gleznas u. c. Latvijas vēstures liecības.  
Muzeja misija ir Latvijas valsts un tautas interesēs vākt, saglabāt, pētīt un popularizēt 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, izdod 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  
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 ko-
lekcionāra 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  


