
 

  

              
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja   

Attēlā: Muzeja vēsture fotokolāžā – pasākuma dekors. Autors: Evita Zarāne, foto: Jānis Puķītis. 

AR SKATU  
UZ NĀKAMAJIEM  

100 UN 150! 
 

Septembrī muzejs atzīmēja savas nozīmīgās  
apaļās gadskārtas ar vairākiem pasākumiem sabiedrībai –  

par tiem lasiet Ziņneša 6., 7. un 10. lappusē – , kā arī  
nosvinēja tās savējo lokā Brīvdabas muzejā –  

galeriju skatiet 11. lappusē.   



 

vieta: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, ekspozīcijas 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 
  

izstāde ”Tuvplāni. Kā darbojas Latvijas Nacionālais vēstures muzejs?” 
laiks: no 2020. gada 16. septembra līdz 30. decembrim 
  

pastāvīgā izstāde “Nauda Latvijā” 
 
 
 

vieta: Dauderu nodaļa, Zāģeru iela 7, Rīga 
 

Gleznu un fotogrāfiju izstāde ““Dauderi” mākslinieku acīm” 
laiks: no 2020. gada 30. septembra līdz 1. novembrim 
 

ekspozīcija: Bingneru villas kungu istaba, Kārļa Ulmaņa darba kabinets,  
“Dauderu” nama liktenis padomju periodā un tapšana par muzeju,  
Gaida Graudiņa kolekcija  
 

pastāvīgā izstāde 
“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” 

UZMANĪBU! 
Sakarā ar pārcelšanos  

uz Latvijas Muzeju krātuvi  
muzeja juridiskā un pasta adrese  

tagad ir: 
 Pulka iela 8, Rīga, LV-1007,  

savukārt piekļuve krājumam  
un speciālistiem 

klātienē 
TIKS ATSĀKTA NO 2. NOVEMBRA,  

iepriekš vienojoties.  
 

ATVAINOJAMIES PAR SAGĀDĀTAJĀM 
NEĒRTĪBĀM! 

 

Vairāk informācijas – www.lnvm.lv 

Latvijas Nacionālo vēstures muzeju  
iespējams apmeklēt, ievērojot  

DROŠĪBAS NOTEIKUMUS:  
2 metru fizisko distanci  

no citiem apmeklētājiem un personāla,  
roku dezinfekciju  

un vienreizējo cimdu lietošanu.  
 

VISI NOTEIKUMI:  
http://lnvm.lv/?page_id=13083. 

JAUNUMS: 
kopš septembra  

ieeja muzeja ekspozīcijā un izstādēs,  
kā arī reģistrēšanās  

bezmaksas pasākumiem  
Brīvības bulvārī 32  

iespējama arī vietnē  
BezRindas.lv! 

Tālrunis uzziņām: 67221357 

http://lnvm.lv/?page_id=13083


 

 

  

20. gadsimta. 30. gadi 

1930. gads 

1964. gads 

2002. gads 

DEMOKRĀTIJAS PASĀKUMU CIKLU  
TURPINA DISKUSIJA 
 

Otrdien, 6. oktobrī, muzejs aicina uz pavasarī aizsāktā cikla “Revīzija 1990–2020” diskusiju “Izaugsme, pārmaiņas vai krahs? 
Ekonomiskā modeļa maiņa Latvijā 1990–2020”, ko vadīs žurnālists Māris Zanders. 
Visaptverošās pārmaiņas saimniecībā, kas strauji norisinājās pēc Latvijas neatkarības 
atjaunošanas un PSRS ekonomisko struktūru sabrukuma, ir viena no problemātiskā-
kajām un asākajām tēmām nesenajā Latvijas vēsturē. Ja valsts neatkarības atjaunoša-
nu, vēsturiskās atmiņas atdzimšanu, atvērtās robežas un pārmaiņas kultūrā sabiedrī-
bas vairākums uztvēra kā ilgi gaidītus pavērsienus, tad sociālo ietekmi, ko atstāja 
saimniecības pārkārtošana 90. gados, daudzi vēl šodien atceras ar rūgtumu. Lai gan 
nav noliedzams, ka 30 gadu laikā Latvijas ekonomikas noietais ceļš ir bijis iespaidīgs, 
daudzās jomās ir notikusi modernizācija, palielinājies valsts budžets un ienākumu 
apjoms, tomēr bieži izskan jautājums – vai varēja citādi?  
Žurnālista Māra Zandera vadītā diskusijā 6. oktobrī piedalīsies prominenti 90. gadu 
Latvijas ekonomiskā kursa veidotāji un analītiķi: ekonomikas vēstures pētnieks, biju-
šais valsts īpašumu un finanšu ministrs Edmunds Krastiņš; finansists, investīciju baņ-
ķieris Ģirts Rungainis; pirmais atjaunotās Latvijas Republikas premjers Ivars Godma-
nis; Saeimas deputāts, Budžeta un finanšu komisijas loceklis Igors Pimenovs. 
Diskusijā tiks iztirzāti vairāki tematiskie virzieni, kas saistīti ar Latvijas ekonomikas 
kursu 90. gados un 21. gadsimta sākumā, tostarp: aktīvu pārdale, privatizācijas serti-
fikāti un “prihvatizācija”, finanšu sektora attīstība, sauklis “Latvija – mēs esam tuvāk 
nekā Šveice”, 90. gadu banku krīze, “Banka Baltija” u. c., deindustrializācija, deklarē-
tais mērķis – pakalpojumos balstīta ekonomika, pārmaiņu sociālā ietekme; atvērtā 
ekonomika – ārvalstu kapitāla (Skandināvijas, Krievijas u. c. valstu) ietekme. 
Četru diskusiju cikls “Revīzija 1990–2020” ar Māri Zanderu Latvijas Nacionālajā vēstu-
res muzejā aizsākts 2020. gada pavasarī ar mērķi atgādināt un izvērtēt pārmaiņas  
Latvijā pēdējos 30 gados – norises sabiedrībā, politikas praksi, ekonomiskā modeļa maiņu un valsts ārpolitikas izvēles. Diskusijas 
notiek Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pasākumu cika “Demokrātijas (at)dzimšana 1920–1990–2020” ietvaros, 2020. gadā 
atzīmējot divas nozīmīgas gadskārtas Latvijas demokrātijas vēsturē – pirmā brīvi ievēlētā parlamenta sasaukšanu 1920. gada    
1. maijā un valsts neatkarības atjaunošanu 1990. gada 4. maijā. 
Pasākums notiks LNVM pagaidu ekspozīciju telpās Brīvības bulvārī 32, obligāta iepriekšēja pieteikšanās, reģistrējot bezmak-
sas dalību www.bezrindas.lv. Dalībnieku skaits ir ierobežots epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ. 

 
 

TEKSTILIJU FRAGMENTU PĀRTAPŠANA 
 

Skaidrojot izstādē “Tuvplāni” skartās tēmas par muzeja darba dažā-
dajām šķautnēm, muzejs rīko “Vēlo otrdienu” sarunu par arheoloģis-
kajām tekstilijām un to atdarinājumu izgatavošanu. Saruna notiks 
muzeja 4. stāvā 27. oktobrī, sākums – 17.30. 
Par arheoloģiski 
iegūto tekstilmate-
riālu izpētes pa-
matprincipiem un 
nozīmi pastāstīs 
LNVM Arheoloģijas 
departamenta pēt-
niece Irita Žeiere, 
bet savā pieredzē 
ar muzeja priekš-
metu izmantošanu 
tērpu atdarināju-
mu izgatavošanā dalīsies audēja Dagnija Pārupe un rokdarbniece  
Iveta Seimanova. Pasākuma gaitā pievērsīsimies īpašam muzeja pēt-
nieciskā darba objektam un rezultātam: tam, kā no šķietami necilas 
“pagātnes paliekas” – arheoloģiskajos izrakumos atrastiem tekstiliju 
fragmentiem – top iespaidīgi seno tērpu atdarinājumi. 
Vēlot veselību un drošību visiem muzeja apmeklētājiem, aicinām 
laikus pieteikties pasākumam www.bezrindas.lv – vietu skaits ir  
ierobežots. 

Attēlā: Privatizācijas sertifikātu grāmatiņa.  
1993. gads. LNVM krājums. 

Attēlos: Skati izstādē “Tuvplāni. Kā darbojas  
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs”. Foto: Jānis Puķītis. 



 

MUZEJĀ BEZ RINDAS UN AR GARANTIJU 
 

LNVM ir sācis sadarbību ar biļešu servisu BezRindas.lv – 
tas nozīmē, ka muzejs pievienojies tām kultūras un 
izklaides vietām, kuru apmeklējumu iespējams plānot 
laikus un ievērojot drošības pasākumus. 
Ar septembri muzeja pamatekspozīcijas un izstāžu zāļu 
apmeklētājiem Brīvības bulvārī 32 tiek piedāvāta iespēja 
iegādāties biļetes muzeja apmeklējumam un rezervēt 
biļetes bezmaksas pasākumiem arī internetā. Tādējādi 
muzejs spēris soli pretim digitālo tehnoloģiju cienītā-
jiem, ļaujot iegādāties biļetes ātri, ērti un pat neesot 
muzejā. Turklāt biļetes nav nepieciešams drukāt – tās ir 
derīgas, uzrādot kādā no mobilajām ierīcēm. Šī sadarbība jo īpaši svarīga ir Covid-19 infekcijas izplatības laikā, kad muzeja tel-
pās iespējams uzņemt ierobežotu cilvēku daudzumu. Iegādājoties biļetes vietnē www.bezrindas.lv, apmeklētājs laikus zinās, ka 
viņam ir garantēta vieta pasākumā, savukārt muzejs varēs pārraudzīt pieteikumu skaitu un gādāt par drošiem apstākļiem. 
 

OKTOBRĪ IEPAZĪSIM LATVIEŠU ZEMNIEKU DZĪVI UN VEDĪSIM IZSTĀDĒS 
 

Oktobrī muzejs piedāvā ekskursijas divās izstādēs: Latvijas simtgadei veltītajā “Latvijas gad-
simtā” un jaunajā izstādē “Tuvplāni”, kas iepazīstina ar muzeja darbību. Pasākumi notiks arī 
Latvijas vēstures ekspozīcijā: turpinot gada sākumā sākto ciklu, vienu dienu mēnesī veltīsim 
kādai tēmai, 10. oktobrī – zemnieku dzīvesveidam pirms vairāk nekā 100 gadiem.  
Pulksten 12.00 pulcēsim mazos vēstures un zīmēšanas entuziastus uz rudens nodarbību “Zīmē 
vēsturi muzejā”, kuras tēma būs “No arkla līdz vainagam”. Vispirms gids aicinās iepazīt ekspozī-
cijas daļu, kas vēsta par latviešu zemnieku tradicionālo dzīvesveidu 19. gadsimtā: uzzināsim, 
kādus darbarīkus lietoja zemnieki, kādi darbi bija veicami rudenī, kādās ēkās ļaudis dzīvoja un 
cik krāšņi bija viņu goda tērpi. Ekskursijas laikā no aplūkoto eksponātu vidus būs jāizvēlas vismaz 
trīs priekšmeti, kurus vēlāk atainot uz papīra lapas, lietojot iztēli un radošumu (darba materiālus 
un spilvenus ērtai darbībai nodrošinās muzejs). Dalība nodarbībās iespējama tikai ar iepriekšē-
ju pieteikšanos www.bezrindas.lv. 

Pieaugušie 10. oktobrī gaidīti plkst. 14.00 
uz ekskursiju ekspozīcijas daļā 
“Zemnieku tradicionālais dzīvesveids   
19. gadsimtā”, ko vadīs LNVM Etnogrāfi-
jas nodaļas vadītāja Sanita Stinkule. Tautas tradicionālo dzīvesveidu 
raksturo prasme iegūt no dabas un izgatavot cilvēka dzīvei nepieciešamo 
iztiku, apģērbu un mājokli. Latviešu tauta šīs prasmes izkopusi kopš pirmo 
cilvēku ierašanās mūsdienu Latvijas teritorijā līdz pat 20. gadsimta sāku-
mam. Ar 19. gadsimtu datēta lielākā daļa līdz mūsdienām saglabāto tradi-
cionālās materiālās kultūras liecību, tas ir arī pēdējais gadsimts, kad vārdi 
“latvietis” un “zemnieks” tika uztverti gandrīz kā sinonīmi. Gadsimtiem 
ilgi zemnieku galvenais iztikas avots bija zemkopība un lopkopība, uztura 
pamats – pašu apstrādātā zemē izaudzētie graudaugi, pākšaugi un sak-
nes, mājlopu gaļa un piens. Apģērbu un iedzīves priekšmetu izgatavošanai 
audzēja linus un kopa aitas. Medus un vasks bišu dravās deva papildu 
ienākumus, medu lietoja pārtikā un kā ārstniecības līdzekli. Latvijas pie-

krastes teritorijās iedzīvotāji nodarbojās ar zvejniecību. Ja 19. gadsimta sākumā latviešu zemnieku tiesības un pienākumus no-
teica dzimtbūšana un klaušu darbs, tad gadsimta gaitā zemnieki kļuva par savas zemes saimniekiem un pilntiesīgiem iedzīvotā-
jiem, kuru sasniegumus noteica paša talants, neatlaidība un uzņēmība. Dalības maksa ekskursijā – ieejas biļete muzejā, kas 
nopērkama arī www.bezrindas.lv, papildu informācija pa tālruni 67221357. 
Citās nedēļas nogalēs piedāvājam gida vadītas ekskursijas mainīgajās izstādēs: 
3. oktobrī 68 Latvijas muzeju kopizstādē “Latvijas gadsimts” (sākums 14.00), 
kurā katrs atradīs savu saikni ar Latvijas valsts vēsturi, 17. oktobrī izstādē 
“Tuvplāni” gaidītas ģimenes uz izzinošu nodarbību, kas sāksies 12.00 un pavērs 
priekškaru muzeja neredzamajai dzīvei, iejūtoties muzeja speciālista lomā, bet 
pieaugušo auditorijai šajā izstādē paredzēta ekskursija 24. oktobrī ar sākumu 
14.00. Ekskursijas laikā gids palīdzēs iepazīt muzeja vēstures pieturpunktus, kā arī 
ielūkoties galvenajās muzeja darba jomās – publiskajā darbībā, krājuma veidoša-
nā, restaurācijā un pētniecībā. Biļetes uz visām ekskursijām: www.bezrindas.lv, 
informācija uzziņām: 67221357. 

Attēlā: Ieejas biļetes paraugs. 

Attēlā: Veļas mazgāšana Talsu apriņķa Lībagu pagasta Aklā ciema 
Tomu mājas pagalmā. 1931. gada 17. jūnijs.  
Fotogrāfs Jānis Gulbis.  

Attēlā: Skats bērnu nodarbībā.  
Foto: LNVM. 

Attēlā: Skats izstādē “Latvijas gadsimts”, foto: LNVM.   



 

“DAUDERI” SPOGUĻOJAS MĀKSLAS DARBOS 
 

LNVM Dauderu nodaļā, atzīmējot 30 gadus muzeja statusā, atvērta izstāde ““Dauderi” mākslinieku acīm”, kurā dažādu   
mākslinieku gleznās un fotogrāfijās redzams skaistais un vēstures notikumiem bagātais savrupnams. 

Izstāde tika atklāta 30. septembrī, tajā apkopoti 14 mākslinieku un fotogrāfu darbi, 
kas tapuši laika posmā no 1990. gada un atspoguļo “Dauderu” namu, tā interjeru vai 
pieguļošo dārzu.  
Katrs no mākslas darbu autoriem ir tuvākā vai tālākā pagātnē sadarbojies ar muzeju 
un iemūžinājis to sev raksturīgajā tehnikā, manierē un stilā. Fotogrāfi Māra Brašmane, 
Andrejs Cerbulis un Roberts Kaniņš savulaik fiksējuši Latvijas Kultūras muzeja 
“Dauderi” tapšanu, mākslinieces Ruta Appena, Ivonna Zīle, Mērija Džanga (Hong Ge 
Zhang), Jekaterina Beļajeva rīkojušas LNVM Dauderu nodaļā savas personālizstādes, 
līdzīgi kā kolekcionārs Normunds Beržinskis. Jau astoņas gleznu un fotogrāfiju izstādes 
“Dauderos” notikušas sadarbībā ar Itas Kozakēvičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrī-
bu asociācijas valdes locekli Aleksandru Cvetkovu, trīs – sadarbībā ar DOM Interjera 
studijas vadītāju Marinu Kravčenko, un arī viņu fiksētie iespaidi par “Dauderiem” būs 
daļa no izstādes. Lai ar “Dauderiem” iepazīstinātu tuvus un tālus viesus, daudz strādā-
juši fotogrāfi Valters Lācis, Harijs Daina Liepiņš un Jānis Puķītis, kuru mirkļa tvērums 
arī pārsniedz “tikai fotouzņēmuma” robežas. 
Izstādē pārstāvētas gan fotogrāfijas – krāsu un melnbaltās –, gan stājmāksla:             
no autortehnikā veidotiem grafikas darbiem līdz gleznām, kas izpildītas eļļas tehnikā 
vai ķīniešu tradicionālajā gleznošanas stilā. Katrs darbu autors pievērsies “Dauderu” 
veidolam no sev raksturīgā skatupunkta – fiksējot šeit notiekošā pasākuma un tā da-
lībnieku noskaņojuma īslaicīgo dabu, pievēršot skatu gandrīz netaustāmām faktūrām 
un līniju līkumiem nama interjeros vai tā apkārtnei, izgaismojot kādreizējās villas omu-
līgumu vai kontrastaino krāsu saspēli tās fasādes apdarē. 
Izstāde būs apskatāma līdz šī gada 1. novembrim un ir daļa no “Dauderu” muzeja 
trīsdesmitgadei veltīto pasākumu cikla. 

 
 

FINANSĒJUMS JAUNIEM PROJEKTIEM 
 

Septembra beigās muzejs saņēmis iepriecinošu vēsti – mērķprogrammā “Nākotnes kultūras piedāvājuma veidošana visās 
kultūras nozarēs’’ Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) piešķīris finansējumu vairākiem LNVM iesniegtajiem projektiem. 
Šie projekti ir saistīti gan ar izstāžu veidošanu, gan izglītojošā darba pilnīgošanu. Vislielākā summa – 7000 eiro – atvēlēta izstā-
des “Brīnišķīgais koks” dizaina metu izstrādei, 1300 eiro saņēmis Muzejpedagoģijas un izstāžu departaments izglītojošo nodar-
bību un lekciju pasākumu attālinātas norises nodrošināšanai, bet darbseminārs un ceļakartes izveide tradicionālo kultūru un 
ikdienu dokumentējošo kolekciju attīstīšanai muzejos ar nosaukumu “Vai etnogrāfiskajām kolekcijām ir nākotne?” – 840 eiro.  
Tāpat sadarbībā ar Latvijas Arheologu biedrību muzejs ieguvis atbalstu grāmatas “Dundagas Laukmuižas senkapi” izdošanai. 

Attēlā: Izstādes afiša.  
Mākslinieks Ģirts Boronovskis,  
fotogrāfs  Andrejs Cerbulis. 

Attēlā: Izstādes 
“Brīnišķīgais koks”  
dizaina metu izstrādes 
darba grupas vadītājs, 
LNVM Etnogrāfijas 
nodaļas galvenais 
krājuma glabātājs 
Jānis Šabanovs.  
Foto: Jānis Puķītis. 

Attēlā: Projekta  
“Vai etnogrāfiskajām  

kolekcijām ir nākot-
ne?” vadītāja,  

LNVM Etnogrāfijas 
nodaļas vadītāja  
Sanita Stinkule.  

Foto: Jānis Puķītis. 



 

MUZEJA 100. DZIMŠANAS DIENAI  
VELTĪTA STARPTAUTISKA KONFERENCE 
 

100 gadi valsts muzeja statusā un 150 gadi kopš kolekciju sākotnes rosināja muzeju vērst skatu no pagātnē sasniegtā caur 
tagadnes uzdevumiem uz nākotnes vīzijām. 15. septembrī Rīgas pilī notika tam veltīta starptautiska konference.  
Konferenci “Ar skatu nākotnē. Nacionālo muzeju misija un nākotnes izaicinājumi Baltijas jūras reģionā” atklāja Valsts prezidents 
Egils Levits, sakot: “Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, līdzās citiem nacionālajiem muzejiem, arhīvam un Latvijas Nacionālajai 
bibliotēkai, ne vien glabā un pēta vēstures faktus, bet ir arī viena no mūsu nozīmīgākajām “atmiņas institūcijām” (..) Pilnvērtīgi 
Latvijas vēstures pētniecība savus uzdevumus varēs pildīt tikai tad, ja Latvijas valstij beidzot būs 21. gadsimtam atbilstoša vēstu-
res un atmiņu politika un tai atbilstošs budžeta finansējums.” 
Sekoja kultūras ministrs Nauris Puntulis ar sveicienu muzejam svētkos: ”Saku vislielāko paldies visiem muzeja darbiniekiem, 
kuri, neskatoties uz brīžam ekstrēmajiem darba apstākļiem, spējuši sekmīgi turpināt savu darbību un misiju! (..) Novēlu muze-
jam joprojām būt spēcīgai kultūrvēsturiskai atmiņas saitei starp tautas aizgājušajām paaudzēm un tām, kas nāks pēc mums!” 
Pasākumā ar ziņojumiem – gan klātienē, gan attālināti – piedalījās muzeju darbinieki no Latvijas un kaimiņvalstīm; viņu skarto 
tēmu lokā bija dažādas ar mūsdienu muzeju darbību saistītas tēmas: muzejs starp universālo un nacionālo vēstures izpratni, kā 
muzeja kolekcija kļūst nacionāla, kādus stāstus stāsta muzejs, iespējas un izaicinājumi rekonstruētā muzejā, Varšavas arheolo-
ģiskā muzeja un Somijas Nacionālā muzeja koncepcijas un to aktualizēšana laikā, kad tiek attīstīta muzeju infrastruktūra. Dažādi 
tika skatīta arī Latvijas Nacionālā vēstures muzeja rītdiena: gan no muzeja vadības rītdienas vīziju skatpunkta, gan muzeja at-
griešanās Rīgas pilī kā vēstures piemineklī, kuras dažādos aspektus akcentēja restaurācijas projekta autors. 
Foto: Jānis Puķītis.  

 
 



 

MUZEJS PIETUVINĀJUMĀ – JAUNĀ IZSTĀDĒ 
 

15. septembra piesātinātajā programmā pēc konferences Rīgas pilī tās dalībnieki devās uz muzeja ekspozīcijas un izstāžu 
pagaidu mītni Brīvības bulvārī 32, lai atklātu izstādi “Tuvplāni. Kā darbojas Latvijas Nacionālais vēstures muzejs?”, kas iezīmē 
muzeja un tā kolekciju jubilejas, simboliski verot durvis, uz kurām parasti redzama plāksnīte “Tikai muzeja personālam”.  
Foto: Jānis Puķītis. 

Kā muzejs dažādos laikos īstenojis uzdevumu par latviešu kultūras liecību vākšanu, glabāšanu un pētīšanu? Kāds ir priekšmetu 
ceļš līdz nonākšanai krātuvē? Ko dara muzeja speciālisti? Cik ietekmīgi ir saglabātie vēstures priekšmeti? Atbildes uz šiem un 
citiem jautājumiem muzejs aicina meklēt izstādē (par tajā rīkotajiem pasākumiem lasiet Ziņneša 3. un 4. lappusē). 

Izstādes atklāšana notika nedaudz šaurākā lokā un saviesīgākā gaisotnē nekā dienas iesākums, pulcējot muzeja darbiniekus, 
kolēģus no citiem muzejiem, sadarbības partnerus un draugus. Tā kā vienlaikus ar izstādi tika atvērts arī jaunākais rakstu krā-
jums "LNVM Zinātniskie lasījumi 2017–2019" (29. sējums sērijā "LNVM raksti"), pasākumā tika godināti arī tā veidotāji un at-
balstītāji.  

 



 

TAUTAS FRONTES MUZEJĀ SEPTEMBRĪ:  
JUBILEJA UN JAUNIEGUVUMI 
 

25. septembrī publicists, žurnālists, pirmais Latvijas Tautas frontes (LTF) priekšsēdē-
tājs un TFM darbinieks Dainis Īvāns svinēja 65. jubileju. 
Daiņa Īvāna vārds spoži tika atzīmēts Latvijas vēsturē vēl pirms ievēlēšanas par LTF 
vadītāju – 1986. gada 17. oktobrī laikrakstā “Literatūra un Māksla” kopā ar              
Artūru Snipu publicētais raksts “Par Daugavas likteni domājot” padarīja abus autorus 
slavenus. 1979. gada 10. jūlijā uzsāktie būvdarbi ceturtajā HES uz Daugavas, augšpus 
Daugavpils, tad jau ritēja pilnā sparā. HES uzcelšana izraisītu Daugavas loku – vienas 
no skaistākajām Latgales un Augšzemes vietām – applūšanu. Šis nodoms radīja drau-
dus Latvijas kultūrvēsturiskajam mantojumam: uzpludinājuma zonā tika izcirsti meži, 
pārvietoti apbedījumi, apdzīvotās vietas gatavoja appludināšanai. Tas izraisīja plašu 
sabiedrības nosodījumu. Daiņa Īvāna un Artūra Snipa pētījums radīja Latvijas iedzīvo-
tājos apziņu, ka Maskavas nejēdzībām var pretoties, ka Daugavu var nosargāt. Pēc 
raksta publicēšanas pirmo reizi Padomju Savienībā sākās vērienīgi sabiedrības protesti 
un parakstu vākšana pret vissavienības projektu. Dainis Īvāns tika atzīts par 1986. ga-
da populārāko žurnālistu un saņēma Latvijas PSR Žurnālistu savienības balvu par gada 
aktuālāko publicistiku. 
Sveicam Daini dzimšanas dienā – lai iedvesmas un prieka nekad nepietrūkst! 
TFM nodaļas krājums bagātinājies ar jaunāko laiku notikumu liecību. 23. augustā, 
akcijas “Baltijas ceļš” 31. gadadienā, norisinājās solidaritātes akcija "Baltijas ceļš Brīvī-

bu Baltkrievijai" – cil-
vēku ķēde vijās no 
Brīvības pieminekļa 
līdz Tautas frontes muzeja nodaļai Vecpilsētas ielā. Baltās drē-
bēs, ar karogiem un atbalsta plakātiem rokās cilvēki bija ieradu-
šies, lai atzīmētu Baltijas ceļa 31. gadadienu un solidarizētos ar 
Baltkrievijas iedzīvotājiem. Muzejā krājumā tika nodots akcijas 
laikā izmantotais Baltkrievijas sarkanbaltsarkanais karogs un 
fotogrāfijas ar akcijas norises atspoguļojumu. 
Cits jaunieguvums, kas saistīts ar neatkarības atgūšanas laika 
personībām, ir divas memoriāli vērtīgas mēbeles, kas piederē-
jušas Pēterim Laķim: galds un krēsls. 
Filozofs un sociologs Pēteris Laķis (1952–2003), viens no Latvijas 
Tautas frontes (LTF) dibinātājiem un vadītājiem, kā LTF domes 
valdes priekšsēdētājs parakstīja 1989. gada 31. maija aicināju-
mu, kurā bija ietverts pamudinājums sākt cīņu par pilnīgu Latvi-

jas neatkarību “ārpus PSRS”. Kaut arī Pēteris Laķis daudzkārt uzsvēra, ka nav radīts līdera lomai, cilvēki vēlējās viņu redzēt atbil-
dīgos politiskos amatos. 1990. gadā ar  Gulbenes puses vēlētāju mandātu viņš kļuva par Latvijas Augstākās padomes deputātu 

(1990–1993), balsoja par         
4. maija deklarāciju, vadīja 
parlamenta izglītības un 
kultūras komisiju. Draugu un 
cīņubiedru lokā drīz vien 
leģendārs kļuva Pētera Laķa 
izteiciens par Padomju    
Savienību: “Meitenes un 
zēni, mums vajag to sagraut 
un izmētāt akmeņus tā, lai 
neviens nekad tos vairs ne-
spētu salasīt!”. Galds patla-
ban atrodas Daiņa Īvāna 
darba kabinetā, bet krēsls ir 
kļuvis par nodaļas jaunievie-
suma – Instagram fotostūrī-
ša – sastāvdaļu. 

Attēlā: Dainis Īvāns. 1989. gada septembris. 
Fotogrāfs nezināms. LNVM krājums. 

Attēlos: TFM nodaļas jaunieguvums 
– Pētera Laķa galds un krēsls.  
Foto: Anna Zeibārte. 

Attēlā: Akcijas laikā lietotais Baltkrievijas karogs.  
Foto: Kārlis Kalseris. 



 

 

JAUNS IZSTĀŽU FORMĀTS – “IZSTĀDE SKAPĪ” 
 

24. septembra pēcpusdienā LNVM krājuma telpās Pulka ielā 8 risinājās kādas jaunas 
iniciatīvas “pirmizrāde” – tika atklāta pirmā izstāde no cikla “Izstāde skapī”.  
Esam pieraduši, ka izstādes parasti aizņem vienu vai vairākas telpas, eksponātiem tiek 
atvēlētas pārdesmit lielāku un mazāku vitrīnu, dažādi podesti. “Izstāde skapī” ietilpst 
vienā vienīgā mēbelē – stiklotā skapī. Šādus skapjus muzejs pasūtīja 20. gadsimta     
20. gadu otrajā pusē un līdz 50. gadiem tās kalpoja kā muzeja ekspozīcijas mēbeles, 
vēlāk – krājuma mēbeles, kur glabājās Etnogrāfijas nodaļas Darbarīku un iedzīves 
priekšmetu kolekcijas priekšmeti. Sākot ar 2014. gadu, skapji kļuva par muzeja biblio-
tēkas mēbelēm, bet šogad viens no tiem atkal atguva savu sākotnējo funkciju – kļuva 
par ekspozīcijas vitrīnu.  
Muzeja Etnogrāfijas un Numismātikas nodaļas darbinieki tajā iekārtojuši stāstu par 
tirgu Latvijas laukos 19. gadsimta beigās. Tas ir stāsts arī par tirgū braukšanu, kas rei-
zēm pat aizņēma veselu nedēļu, jo turp brauca trīs dienas, atpakaļ trīs, un pašā tirgū 
arī palika kādas pāris dienas, kā arī par tirgotājiem, precēm un pircējiem.  
Kā izstādes papildinājums (tikai uz vienu – atklāšanas dienu), tika iekārtota sadaļa 
“Sānceļš”. To veidot rosināja telpas arhitektoniskais risinājums – telpa bez logiem kā 
niša, buduārs. Nosaukums “Sānceļš” tika izraudzīts, pārlasot 20. gadsimta sākuma 
poētikas cauraustos iepazīšanās sludinājumus. Arī tirgū ļaudis mēdza satikt sen nere-
dzētus tuvākus un tālākus kaimiņus, paziņas, radus. Tā bija arī romantiskas iepazīša-
nās iespēja. “Sānceļā” tika imitēts 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta sākuma sievie-
tes ģērbtuves stūrītis: aiz grezna koka aizslietņa sieviešu manekens izšūtā apakšveļas 
ņieburā un baltos, čaukstošos apakšsvārkos. Uz statīva tika iekārts grezns attiecīgā 
laika kostīms: jaciņa un brunči. Uz galda – gan papagailis koka kastītē, kas savulaik 
atceļojis no ārzemēm kā eksotisks suvenīrs, gan ledeņu tūta. “Sānceļš” aizrāva un 
sajūsmināja gan pašus veidotājus, gan skatītājus.  

RAKSTU KRĀJUMA FOKUSĀ – MUZEJA VĒSTURE UN KOLEKCIJAS 
 

Vienlaikus ar muzeja jubilejām veltītas konferences un izstādes atklāšanu tika atvērts 
jauns Latvijas Nacionālā vēstures muzeja rakstu krājums “Latvijas Nacionālā vēstures 
muzeja zinātniskie lasījumi 2017.–2019” – 29. izdevums sērijā “Latvijas  Nacionālā vēs-
tures muzeja raksti”, kas iznāk kopš 1962. gada.  
Krājumā publicētie raksti – vairāku gadu garumā veiktu pētījumu rezultāts – veltīti padziļi-
nātai atsevišķu muzeja kolekciju izpētei, kā arī muzeja vēsturei. Toms Ķikuts skrupulozi 
analizējis muzeja veidošanās pirmos soļus Rīgas Latviešu biedrības (RLB) paspārnē kopš       
1869. gada, šķetinot arī diskutablo jautājumu par to, kurš datums uzskatāms par LNVM 
dibināšanas brīdi, kā arī izsekojis RLB Latviešu muzeja un amatniecības skolas ēkas pro-
jektēšanai un celtniecībai un apskatījis Valsts Vēsturiskā muzeja darbību 1920.–30. gados. 
Numismātikas nodaļas vadītāja Anda Ozoliņa pētījusi muzeja numismātikas krājuma se-
nāko daļu un analizējusi muzeja pieredzi monētu un naudaszīmju eksponēšanā. Vairāki 
pētnieki (Ingrīda Līga Virse, Anita Meinarte, Līga Ločmele, Arnis Radiņš) pievērsušies 
neskaidrajai, pretrunīgajai, iespējams, pat neērtajai Latvijas muzeju vēstures daļai –         
2. pasaules kara un okupāciju laikam. Vēsturnieks Arnis Strazdiņš sniedzis analītisku pār-
skatu un skaidrojumu par muzeja apmeklējumu dinamiku no 1894. gada līdz pat        
2019. gadam. Muzeja kolekciju pētījumu vidū jaunajā grāmatā ir lasāmi arheoloģijai,  
etnogrāfijai un faleristikai veltīti raksti.  
Grāmata iegādājama LNVM veikalā Brīvības bulvārī 32.  

Attēlos: augšā – “Izstāde skapī. Tirgus”.  
Foto: Jānis Puķītis. 2020. gads.  
Lejā – tradicionālie apģērbi Valsts Vēsturiskā 
muzeja ekspozīcijā. Foto: Ernests Āboliņš.  
1934. gada 28. septembris. LNVM krājums. 

Attēlos: Izstādes hepenings – “Sānceļš”. Fotogrāfs Jānis Puķītis. 2020. gads. 

Attēlā: Grāmatas vāks. 



 

PULKA INTERESENTU PULKA IELĀ 
 

Jubileju svinību mēneša ietvaros muzejs vēra interesentiem arī krātuves telpas un speciālistu darbnīcu durvis Muzeju krātu-
vē Pulka ielā 8. Ņemot vērā lielo interesentu skaitu un arī valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, 141 ekskursants tika 
sadalīts 10 grupās, un muzeja speciālisti, kuri ikdienā strādā katrs savā pētījumu lauciņā, 26. septembrī kļuva par savas darba 
vietas saimniekiem un saimniecēm, stāstīja par darbu un atbildēja uz jautājumiem, bet grupas pa muzeja gaiteņu līkločiem 
vadīja četri gidi: Irina Zeibārte, Anita Meinarte, Sanita Stinkule un Toms Ķikuts. Foto: Jānis Puķītis. 



 

DAUDZ LAIMES DZIMŠANAS DIENĀ, LNVM! 
 

21. septembrī muzejs svinēja savu 100. un 150. jubileju pats sev un baudīja cita muzeja viesmīlību: Latvijas Etnogrāfiskajā 
brīvdabas muzejā diena sākās ar Mārtiņa Kuplā vadītu ekskursiju pa plašo muzeja teritoriju un ēkām un turpinājās pie svinī-
bu galdiem ar vien’ maz’ cūciņ’ un citiem gardumiem. Muzeja videoierakstu apcirkņos bija rastas ainas no dažādu laiku pasā-
kumiem, Priedes kroga sienu rotāja fotokolāža ar bijušo un esošo darbinieku attēliem dažādās situācijās, savukārt tīkamu un 
praktisku dāvanu varēja nopelnīt, savstarpēji iepazīstoties un atbildot uz veiksmes spēlē izvilktiem jautājumiem. Kopumā 
ņemot, muzejnieki bija vienisprātis: šī bija lieliski pavadīta svētku diena! Foto: Jānis Puķītis. 



 

MIĶEĻA VALTERA ATGRIEŠANĀS LATVIJĀ 
 

23. septembrī Rīgas pilī notika piemiņas pasākums par godu Latvijas valsts dibinātāja, politiķa un sabiedriskā darbinieka 
Miķeļa Valtera pārbedīšanai Latvijā. Pirmā Latvijas Republikas iekšlietu ministra un diplomāta Miķeļa Valtera mirstīgās atlie-
kas tika pārvestas no Nicas Francijā, kur politiķis 1968. gadā nomira un tika apglabāts kapsētā “Cimetiere de l’Est”.   
Pasākuma viesu vidū bija arī Latvijas Nacionālā vēstures muzeja (LNVM) pārstāvji: Administratīvās nodaļas vadītāja Irina Zeibār-
te, direktora vietnieks zinātniskajā darbā Toms Ķikuts, Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures nodaļas vadītājs Imants Cīru-
lis un nodaļas pētnieks Arnis Strazdiņš – viņi kopā ar Cēsu vēstures un mākslas muzeja vēsturnieku Tāli Pumpuriņu strādāja pie 
biogrāfisko eseju krājuma “Latvijas valsts dibinātāji”, kas tika izdots 2018. gadā Latvijas valsts simtgades svinību laikā. Piemiņas 
pasākumā Rīgas pilī ar īsu uzrunu uzstājās arī Toms Ķikuts, kurš klātesošajiem atgādināja vairāku Miķeļa Valtera politisko ideju 
aktualitāti mūsdienās. 

Piemiņas brīdim Rīgas pilī, kurā valsts augstāko amatpersonu uzrunas mijās ar Valtera dzimtās pilsētas Liepājas Mūzikas,      
mākslas un dizaina vidusskolas zēnu kora un solistu priekšnesumiem, sekoja bēru procesija Rīgas I Meža kapos. Miķeļa Valtera 
kapa un piemiņas vietu rotā tēlnieka Valta Barkāna kaltais piemiņas akmens.  
Miķelis Valters (1874–1968) bija politiķis un diplomāts, spožs publicists un spilgts politiskais domātājs. Viņš bija pirmais, kurš 
1903. gadā iezīmēja iespēju, ka Latvija varētu būt neatkarīga un nebūt Krievijas sastāvā. Valters bija arī Latvijas dibinātāju vidū 
1918. gada 18. novembrī, bet pēc valsts dibināšanas kļuva par pirmo iekšlietu ministru Kārļa Ulmaņa vadītās Latvijas pagaidu 
valdībā. Plašāk par ievērojamā valstsvīra dzīvesgājumu un politiskajām idejām lasāms biogrāfisko eseju krājumā “Latvijas valsts 
dibinātāji”. 
 

VĒLAJĀ OTRDIENĀ – PAR PĒTNIECĪBAS METODĒM 
 

29. septembrī muzejā atsākās Vēlo otrdienu cikls – dažāda formāta 
pasākumi, kuros tiek plašāk izvērstas kādā no aktuālajām izstādēm 
skartās tēmas. Šogad Vēlās otrdienas tiks veltītas muzeja jubilejas 
izstādes “Tuvplāni. Kā darbojas Latvijas Nacionālais vēstures mu-
zejs” tematikai, tuvāk stāstot par muzeja ikdienas darbu, metodēm 
un specifiku. 
Šīs tikšanās reizes nosaukums bija “Kā priekšmetam likt runāt?      
Dabaszinātņu metodes muzeja priekšmetu izpētē”. Par to, kā tiek 
pētīti dažādu materiālu muzeja eksponāti, stāstīja LNVM Arheoloģijas 

departa-
menta spe-
ciālisti Alise 
Gunnarsso-
ne, Vanda 
Visocka un Eduards Plankājs, kā arī Restaurācijas departamenta ķīmi-
ķe Indra Tuņa, iepazīstinot auditoriju ar izpētē pielietotajām dabaszi-
nātņu metodēm, kuras palīdz paplašināt priekšstatus par cilvēku dzīvi 
tūkstošiem gadu senā pagātnē.  
Tā kā pasākuma dalībnieku skaits bija ierobežots, tika organizēta 
iespēja klātbūt attālināti – muzeja Facebook lapā, kur ieraksts ir 
skatāms joprojām: Facebook.com/LNVMuzejs.  

Attēlos: Skati no piemiņas pasākuma. Ārlietu ministrijas arhīvs. Foto: Laura Celmiņa.  

Attēlos: Skati no pasākuma. Foto: LNVM. 



 

SEPTEMRBA HRONIKĀ:  
FOLKLORISTU UN CITU KOLĒĢU CIEMI MUZEJĀ, 
TALKOŠANA, STĀSTI MEDIJIEM UN JAUNA IZSTĀDE 

1925. gada 3. septembrī Latviešu folkloras krātuvē tika reģistrēta pirmā folkloras vienība. Lai atzīmētu šo faktu, 2020. gada 3. septembrī LFK pētnieki ciemojās 
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krātuvēs Pulka ielā 8, kur tos uzņēma LNVM Etnogrāfijas nodaļas darbinieki. Šis notikums tika atzīmēts kā pirmā ekskursija 
muzeja krātuvēs kopš muzeja krājuma un speciālistu pārcelšanās uz jauno mājvietu. Foto: Jānis Puķītis. 

19. septembrī arī “Dauderos" notika Pasaules talka. 
Vasarīgajā septembra dienā tika sakopta teritorija ap 
vēsturisko namu: sagrābtas lapas, atjaunotas dobes 
un ravēti celiņi. Attēlā: LNVM Dauderu nodaļas dar-
binieki talkas laikā. Foto: Astrīda Forsta. 

24. septembrī Muzeju krātuvē notika filmēšana 
LTV1 raidījumam “Aculiecinieks”, kurā par jauno 
izstādi “Tuvplāni” stāstīja LNVM darbinieki.  
Attēlā: LNVM Etnogrāfijas nodaļas galvenā krājuma 
glabātāja Inita Heinola. Foto: Sanita Stinkule. 

Nedēļā no 28. septembra līdz 2. oktobrim  
LNVM aicināja citu muzeju kolēģus iepazīties ar 
krātuvju un restauratoru darba telpām, muzeja 

speciālistu darbu. Piedāvājumu izmantoja: 
Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs, 

Bauskas pils muzejs, Rīgas vēstures un kuģniecības 
muzejs, Latvijas Kara muzejs, Latvijas Nacionālais 

dabas muzejs, Dobeles Novadpētniecības muzejs, 
Latvijas dzelzceļa vēstures muzejs, 1991. gada bari-

kāžu muzejs, Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas  
muzejs, Latvijas Bankas zināšanu centrs “Naudas 

pasaule”, muzejs ‘”Ebreji Latvijā”, Žaņa Lipkes  
memoriāls, Alūksnes muzejs, Kuldīgas novada  

muzejs, Rundāles pils muzejs, Kandavas novada 
muzejs, Aizputes novadpētniecības muzejs,  

Limbažu muzejs, Valkas novadpētniecības muzejs, 
Latvijas Okupācijas muzejs, Latgales Kultūrvēstures 

muzejs. Daudzi no tiem iepazīšanos ar LNVM  
turpināja izstādē “Tuvplāni”.    

Attēlā: LNVM Muzejpedagoģijas un izstāžu departa-
menta vadītāja Astrīda Burbicka vada ekskursiju 

“Tuvplānos” kolēģiem no Dobeles Novadpētniecī-
bas muzeja. Foto: LNVM. 

30. septembrī LNVM Dauderu nodaļā tika atvērta muzeja 30 darbības gadiem veltīta izstāde ““Dauderi” 
mākslinieku acīm”, kurā piedalījās “Dauderu” namu mākslas darbos atveidojušie gleznotāji un fotogrāfi. 
Attēlā pa kreisi: skats no atklāšanas pasākuma, pa labi: Jekaterinas Bei darbs “Priede pie “Dauderu”  
nama. Foto: Jānis Puķītis. 



 

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 Latvijas Muzeju krātu-
vē Pulka ielā 8, kur strādā administrācija un muzeja speciālisti. Pēc Rīgas pils renovācijas muzejs plāno atgriezties vēsturiskajā 
mājvietā Rīgas pilī ar pamatekspozīciju un izstādēm.  
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  
 


