
„Dauderi” 

 

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nodaļa „Dauderi” piedāvā iepazīties ar 19. gs. 

beigās eklektisma stilā celto namu un tā interjeru, kā arī vēstures liecībām par Latvijas 

Republikas laiku (1918. – 1940.). 

„Dauderi” izvietoti vēsturiskā ēkā Sarkandaugavā – bijušā "Waldschlösschen" alus 

darītavas īpašnieka Ādolfa fon Bingnera ģimenes villā. Jau laikabiedri to atzinuši par 

vienu no glītākajām Rīgas privātmājām. No 1937. līdz 1940. gadam tā kalpoja par Valsts 

un Ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa vasaras rezidenci.  1990. gada 27. jūnijā, XX 

Vispārējo latviešu dziesmu svētku laikā, „Dauderos” durvis vēra Latvijas kultūras muzejs. 

Kopš 2010. gada „Dauderi” ir Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nodaļa.  

„Dauderos” apskatāma pastāvīgā ekspozīcija (Gaida Graudiņa kolekcija, nama 

vēsture) un izstādes.  

Muzejs piedāvā iespēju izīrēt telpas un brīvdabas teritoriju dažādiem 

pasākumiem.  

 

Pieaugušajiem:  

 Ekskursija gida vadībā Dauderu ekspozīcijā; 

 Kāzu programma „Mūsu jautrā riču – račā paiet visa nakts...” 

 (programmas ilgums aptuveni 1 stunda). 

 

Piedāvājums  skolēniem:  

 Ekskursija gida vadībā Dauderu ekspozīcijā; 

 Programma „Dauderu stāsti” (7. – 8. klašu skolēniem). Programmas laikā skolēni 

iepazīstas ar Dauderu krājumu, veicot dažādus uzdevumus; 

 „Dauderu pasakas” (3. – 5. klašu skolēniem). Programmas laikā skolēni iepazīstas 

ar latviešu folkloru, pildot dažādus uzdevumus.  

 „Mana Latvija”. Programma veltīta Latvijas Republikas dzimšanas dienai un 

Lāčplēša dienai. 

 

Programmas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem:  

 Programma „Dauderu daba” (pirmsskolas un 1. klases skolēniem. Ilgums – 

aptuveni 60 minūtes); 

 Dzimšanas dienas svinības (pirmskolas un 1. līdz 4. klašu skolēniem). Svinību 

dalībniekiem tiek piedāvāta aptuveni stundu ilga programma, kuras laikā katrā no 

muzeja telpām tiek veikta aktivitāte, atbilstoši telpas sākotnējai funkcijai 

(piemēram, ēdamistabā skatīti muzeja krājumā esošie virtuves priekšmeti, 

viesistabā spēlēta spēle, mūzikas salonā - dziedāts utt.);  

 Noslēptās mantas meklējumi – Dauderu dārzā un ēkā (4. – 8. klašu skolēniem, 

dalībnieku skaits neierobežots). Darbs komandā, katrai no tām tiek dots savs 

uzdevums un ”meklējamais dārgums”; 

 Ziemassvētku eglīte – bērnu un skolēnu grupas aicinātas svinēt Ziemassvētkus 

Dauderos.. 

 

 


