
 

VIDZEME 

Tuksneša vēji „Kalna Ziedos” 
AIZKRAUKLES VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJS  

Muzeja iela, „Kalna ziedi”, Aizkraukle 

65123351, 28305405 

 
20.00 – 21.00 „Kalna Ziedu” izstāţu namā Jāzepa Pīgoţľa gleznu izstāde „Latvija 

– Āfrika – Latvija”. Tikšanās ar mākslinieku Jāzepu Pīgozni. 

21.00 – 23.00 Eksotisko deju grupas „Armagan” deju teātra uzvedums 

„Tuksneša ziedi”. 
21.00 – 23.00 Burvju mākslinieka-iluzionista Valdemāra Veisa autorprogramma 

„Maģiskie austrumi”. 

Austrumu virtuves noslēpumos dalīsies „Kokneses miesnieks”. 

 
Ceļojums uz Skrīveriem 

ANDREJA UPĪŠA MEMORIĀLMĀJA AR DĀRZU SKRĪVEROS  

 Daugavas iela 58, Skrīveros, Aizkraukles rajons 

65197221 

 
19.00 Izstādes „Ceļojums uz Skrīveriem” atklāšana. 

Ceļojums rotaļu pasaulē ar folkloras kopu “Sateka”. 

Kravājam ceļasomu kopā ar Skrīveru Mākslas un mūzikas skolas mūziķiem.  

Ceļojuma zupas vārīšana un baudīšana. 
 

Man sirds ir pilna mīlas kā maija zaļais ārs – ceļojums uz Voldemāra 

Jākobsona jaunību 

TĒLNIEKA VOLDEMĀRA JĀKOBSONA MEMORIĀLĀ MĀJA-MUZEJS  
„Galdiľi”, Bebru pagasts, Aizkraukles rajons 

65164294, 29619832 

 

20.00 „Ar rozes ziedu pie cepures” – iepazīšanās ar izstādi par Voldemāra 

Jākobsona jaunības gadiem. Leģendas un nostāsti par V. Jākobsona 
jaunības laiku 20. gs. 20.-30. gados. 

21.00 Kā no ţurnāla „Atpūta” vāka! – tērpu demonstrējumi dāmām un kungiem 

20.gs. 30. gadu stilā.  

21.30 Tas tik ir joks, jo tas ir – Lambetvoks! - lambetvoka dejas soļu mācīšanās 
kopā ar pagasta vokālo ansambli. 

 22.00 - līdz pirmajiem gaiļiem. Neaizmirstamais skūpsts – ballīte muzeja 

pagalmā Alfrēda Vintera un brāļu Laivenieku mūzikas pavadījumā. 

 Svētku ugunskurs. 
 

 Ejam uz Jauno pili! 

ALŪKSNES MUZEJS  

Pils iela 74, Alūksne 
64381321, 29205295 

 

19.00 – 24.00 Muzeja ekspozīcijas un izstādes atvērtas apmeklētājiem  

 

Mantojums 
ERNSTA GLIKA BĪBELES MUZEJS 

Pils iela 25a, Alūksne 

64323164, 28393692 (draudzes priekšniece)  

www.aluksnesdraudze.lv 
 

19.00 – 24.00 E.Glika Bībeles muzejā:  



 Izstāde “Alūksnes ev. lut. draudzes dzīve mācītāja Ā.Klepera 

laikā”  – materiāli un fotogrāfijas par Alūksnes ev. lut. draudzes 

dzīvi un darbiniekiem laika posmā no 1924.-1928.g. 
 Izstāde “Kur tu to atradi? – Bībelē” – lietas, kas atrastas E.Glika 

Bībeles muzeja eksponātos: dziesmu lapiľas, fotogrāfijas, 

svētbildes, vēstules, cepumu iesaiľojums utt.  

19.00 – 24.00 Alūksnes ev.-lut. baznīcas priekštelpā:  
 Izstāde “Mantojums“ – baznīcai  piederošu vēsturisku lietu, 

priekšmetu fotogrāfijas, kuras, ceļojot laikā un telpā, nonākušas 

līdz mūsdienām.  

 
20.00 – 22.00 Alūksnes ev. lut. baznīcas dārzā:   

 E.Glika dienām  un Muzeju naktij veltīta  koru sadziedāšanās. 

Piedalās Gulbenes, Balvu, Velēnas, Apes, Alūksnes draudţu kori, 

Alūksnes ģimnāzijas koris, Alūksnes pilsētas koris  ''Sonus” un 
Alūksnes mūzikas skolas audzēkľi. 

 

Ceļojums pa Gaujienu, piedaloties Jāzepam Vītolam 

 VĪTOLA MEMORIĀLAIS MUZEJS „ANNIĽAS „ 

 „Anniľas”, Gaujienas pagasts, Alūksnes rajons 
6546842  

 

19.00 Uz Gaujienas vidusskolas kāpnēm J. Vītols saľem viesus, tiek 

izsniegtas pasākuma dalībnieka kartes, dzied Gaujienas koris. 
19.45 Skolas sporta laukumā pie pilsdrupām, atceroties J. Vītola 

simtgades svinības 1963. gadā, dejo  mūsdienu deju kolektīvi. 

20.15 Pilsdrupas. Gaujienas teātra kopa izrāda lugu bērniem pēc S. 

Maršaka “Kaķu nams” motīviem. 
21. 00 Orientēšanās  ar pārsteigumiem no pilsdrupām uz  “Anniľām”. 

21.45 Zivju zupas ēšana. 

22.45 Populāru daţādu laiku latviešu dziesmu kopdziedāšana  

23.00 Kāršu spēle muzejā. 

24.00 – 01.00  Kāršu spēles rezultātu apkopošana, uzvarētāju apbalvošana.  
19.00 – 01.00 Muzejs atvērts! 

 

Ceļotāju Apsolītā zeme Cēsis!  

CĒSU VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJS 
Pils laukums 9, Cēsis,  

64121772 

www.vvtc.cesis.lv    

 
21.00 Jaunās pils pagalmā:  

  Muzeju nakts atklāšana. Franču ceļotāja Ţilbēra de Lanuā uzruna un 

daţādu laikmetu ceļojuma tērpu, aksesuāru un transporta līdzekļu parāde. 

21.30 Baznīcas laukumā: 
  Pilsētas seno petrolejas lukturu iededzināšanas ceremonija 

22.00 – 01.00 Pils dārzā:  

  Ceļojums laikā. Baltās dāmas stāsts viduslaiku pilī spoţāko muzeja 

aktiermākslinieku izpildījumā. 

 Kustības, skaľas un gaismas ceļojums. Cēsu Tautas teātra jauniešu 
studijas kustību izrāde „Vīzija par karali Līru” ar I.Kalniľa un P.Vaska 

mūziku. 

 Ceļojumu filmu brīvdabas izrāde. 

 Virtuāli digitālā izstāde „Ceļotāju Apsolītā zeme Cēsis”.  
 Izturības pārbaudījumi ceļojumos – bērniem un pieaugušajiem. 

 Ceļotāju „delikateses” pilsētas un apkārtnes gruntīgāko šefpavāru 

sniegumā.  



 Ekskursiju programmas (maksas pakalpojums).   

22.00 – 01.00 Pils kompleksā: 

Zelta pīles meklējumi viduslaiku pilsdrupās.   
Apmeklētājiem atvērts Cēsu Jaunās pils Lademahera tornis un 

jaunatvērtais Apmeklētāju centrs. 

22.00-01.00 Pilsētā: 

Pa Cēsu padomju mantojuma vietām – ekskursija ar restaurēto padomju 
laika ekskursantu autobusu, tautā saukto „Pīli”. 

22.00-01.00 Cēsu tuvākajā apkārtnē: 

Tango tūre Kārļamuiţā. Ceļojums uz viesu māju „Kārļamuiţa” ar „Pīli” vai 

personīgajiem ceļojuma braucamrīkiem. 
22.00 – 01.00 Izstāţu namā: 

 Izstāde „Medību trofejas” un ragu mūzika. 

 Grāfa Zīversa ceļojumu albuma virtuāli digitālā izstāde . 

 
Ceļojums grāmatu pasaulē 

ZVAIGZNES GRĀMATU NAMS 

Rīgas iela 2,  Cēsis 

64122243 

www.zvaigzne.lv 
 

19.00 – 02.00  Filma par grāmatu izdevēju Jāni Rozi Grāmatu nama 2.stāvā. 

19.00 – 02.00  Cenu pārsteigums Muzeju nakts laikā. 

 
Nakts pastaigas 

VECPIEBALGAS PAGASTA MUZEJU APVIENĪBA ”ORISĀRE” 

„Kalna Kaibēni”, 64129083; „Kaikaši”, 64161449; „Saulrieti”, 64161338; 

„Orisāre”, 26573868 
 

19.00 – 01.00 Vecpiebalgas pagasta muzeju apvienības muzeji „Kalna Kaibēni”, 

„Kaikaši”, „Saulrieti” atvērti Muzeju nakts apmeklētājiem. 

Brāļu Kaudzīšu memoriālajā  muzejā „Kalna Kaibēni”:  

19.00 – 24.00 Ekspozīcijas un izstāţu apskate „Kalna Kaibēnos” – Reiľa  Kaudzītes 
170. jubilejas gada jaunumi. 

20.00 – 21.00 Radošā amatnieku darbnīca.   

 

Antona Austriľa memoriālajā muzejā „Kalna Kaikaši:  
19.00 – 24.00 Ekspozīcijas un izstāţu apskate – Mudītes Austriľas 85. un Antona 

Austriľa 125. jubilejas gads. 

21.00 – 22.00 Radošā saules atveidu darbnīca. 

 
Kārļa Skalbes memoriālajā muzejā „Saulrieti”:  

19.00 – 24.00 Ekspozīcijas un izstāţu apskate – Kārļa Skalbes 130. jubilejas 

gads. 

22.00 – 23.00 Radošā pasaku darbnīca. 
24.00 – 01.00 Radošo darbu prezentācija, nakts pastaigas stāsti un piebaldzēnu 

goda mielasts. 

 

,,…un atkal pērles meklēt kāds ies…” 

DRUVIENAS VECĀ SKOLA – MUZEJS  
Druvienas pagasts, Gulbenes rajons 

264731671 

 

Mācību stundas: 
20.00 Mazajā klasē anatomiju  mācīs ārste Sandra Smala. 

http://www.zvaigzne.lv/


20.00 Otrajā klasē darbmācība puikām  mācīs Latvijas Amatniecības Kameras 

meistars koka virpošanā Viktors Černoglazovs un daiļamatnieks 

kokapstrādē Viesturs Kļaviľš.  
21.00 Mazajā klasē kori mācīs mūzikas skolotāja diriģente Inga Zomerovska un 

mūzikas skolotāja koncertmeistare Līga Kļaviľa. 

Pēcstundas: 

22.00- 01.00 Dziesmu izdziedāšana un vakariľas skolas ēdamistabā. 
 

Ceļojums laikā  

GULBENES VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJS  

Brīvības iela 10, Gulbene 
64473098 

www.gulbenesmuzejs.lv 

 

19.00 – 01.00 Renovētā atklātā krājuma – Vecgulbenes muiţas klēts atklāšana. 
 

Mazpilsētas ritmos  

LIMBAŢU MUZEJS  

Burtnieku iela 7, Limbaţi 

64070632 
 

19.00 – 00.30 Muzejā:  

1.zālē izstāde  „No…. līdz…”. Izstāde tapusi sadarbībā ar P.Stradiľa 

Medicīnas vēstures muzeju (ceļojošā izstāde par alkohola kaitīgumu). 
Policijas darbinieki piedāvās interesentiem  iespēju izmērīt alkohola 

līmeni asinīs. 

2 zālē pasākums „Druvā man saule lēca, druvā saule norietēja…”. 

Mazākiem bērniem – mīklu minēšana par pavasara un vasaras lauku 
darbiem, krāsošana krāsojamās lapās pēc vecajām Limbaţu fotogrāfijām 

– rudzu statiľi Limbaţu pievārtē, dārziľi. Krāsojamās lapas sagatavojuši 

Limbaţu mākslas skolas audzēkľi. Ar bērniem darbojas  Limbaţu 

Profesionālās vidusskolas Tūrisma  pakalpojumu nodaļas  audzēkľi. 

 
19.30 Autobuss ar interesentiem dodas uz  muzejiem Pālē, Salacgrīvā,   

Ainaţos, Staicelē, Pociemā, Vidriţos. Atgriešanās Limbaţos paredzēta uz 

Muzeju nakts noslēgumu 24.00. 

 
19.45 Ziľotāju skrējiens ar taures signālu  pa 5 vecpilsētas centra ielām, aicinot 

uz vecā ugunsdzēsēju depo atklāšanu pēc restaurācijas. 

 

20.00 BUB depo: 
 Izstādes par Limbaţu BUB vēsturi atklāšana un restaurētā 

 ugunsdzēsēju torľa atvēršana apskatei (ieeja par mērķziedojumiem 

ekspozīcijas papildināšanai par Limbaţu BUB). 

 
20.30 Sacensības ugunsdzēsēju stilā uz laukuma pretim depo ēkai. Sacensību 

uzdevumi sagatavoti Limbaţu BUB priekšnieka I.Šteinberga vadībā. 

21.00 Bijušo BUB biedru un viľu atbalstītāju  tikšanās un atmiľas pie  saimes 

galda. Balle un sadziedāšanās pūtēju orķestra pavadībā par godu vecā 

depo atjaunošanai. 
24.00 Zvana ieskandināšana ugunsdzēsēju tornī un krāsaino laternu  palaišana 

par godu savas pilsētas patriotiem – senajiem un  

  tagadējiem. 

   
Kas zāģi vilks… 

BĀRDU DZIMTAS MEMORIĀLAIS MUZEJS „RUMBIĽI”  

„Rumbiľi”, Pociems, Limbaţu rajons 



26329315 

 

19.00 – 20.30 Dokumentāla filma par muzeja atklāšanu. 
   

Pociema kultūras nama dramatiskā kolektīva uzvedums  – V.Līduma, „Laulību 

nešķirt”. 

  
21.00 – 01.00 Nakts prieki muzeja dārzā:  

Seno zemnieku darba rīku iemēģināšana: 

 Vīriem -  lielais divroku zāģis, lielā ēvele, nēši. 

Sievām -  putras kulšana ar mieturīti, veļas gludināšana ar bungu, 
ķiļķenu vārīšana. 

Senu danču mācīšanās un sadziedāšanās kopā ar folkloras kopu „Airi”. 

Pirtī iešana un lustes. 

  
Barons nav mājās 

SALACGRĪVAS MUZEJS 

Sila iela 2, Salacgrīva, Limbaţu rajons 

64071981 

www.salacgriva.lv 
 

20.00 – 24.00 Vecsalacas muiţas parkā:  

Rokdarbu izstāde un kopīga garās šalles adīšana. 

Sacensības par lauku darbu tēmu. 
Rotaļlietu darināšana no dabas materiāliem. 

Cienasta gatavošana – siera siešana, sviesta kulšana, mīklas 

mīcīšana, raušu cepšana. 

Latvisko danču mācīšana un kopīga dejošana. 
Seno instrumentu spēle. 

Improvizēta zaļumballe kopā ar pūtēju orķestri „Enkurs”. 

 

Melnais Gailis, tautas mūzika un danči  

EMIĻA MELNGAIĻA MEMORIĀLAIS MUZEJS   
„Melngaiļi”, Vidriţu pagasts, Limbaţu rajons  

26157079 

 

20.00 – 21.00 Latviešu tautas mūzikas koncerts – piedalās folkloras kopas un 
tautas muzikanti no Vidzemes.  

21.00 – 03.00 Latviešu danči – latviešu tautas dejas dzīvas mūzikas pavadījumā. 

Deju soļu ierādītāji visiem, kas grib dancot.  

 Vēlams ierasties pa pāriem, bet – vienmēr jau kaut kas atrodas arī 
uz vietas...  

 

Minhauzens nav mājās. Jakobīne gaida... 

MINHAUZENA MUZEJS 
Duntes muiţa, Liepupes pagasts, Limbaţu rajons 

64065633, 26576056 

 

 19.00 - 01.00 Minhauzenisku  stāstu klausīšanās un jaunu stāstu sacerēšana. 

Labākajam stāstniekam – specbalva. 
 Minhauzeniskas izdarības kopā ar Jakobīni. 

 Putnu dziesmu klausīšanās un odu atgaiľāšana pie ugunskura. 

 „Tikai paēdis ir karotājs...” – iespējas ieturēt vēlās vakariľas 

(„naksniľas”) Minhauzena krodziľā. 
 

Muzejs ceļā 

MADONAS NOVADPĒTNIECĪBAS UN MĀKSLAS MUZEJS  



Skolas iela 12, Madona 

64822480 

 
17.00 - 18.00   Orientēšanās sacensības. Muzeja ēkas 1944., 1950., 1984., 

2003., 2009. gadā. 

18.00- 19.00 Izstāţu atklāšana, tikšanās ar autoriem: 

 Agnijas Ģērmanes gleznas – eksotika, Āfrikas iespaidi.  
 Emīla Desjatľikova fotogrāfijas.  

20.00 - 21.00 Skolēnu teātris – Madonas muzeja vēstures lappuses.                                                                                         

 Muzeja krājuma apskate, Skolas ielā 12. 

21.00 - 22.00 Zīmējumu konkurss „Vēlējuma atklātne muzejam”. 
 Muzeja krājuma priekšmetu minēšana. 

23.00 – 01.00 Videoprezentācijas: „Madonas muzejam 65”,  „Izstāţu zālēm 25”,  

„Cesvaines pils pirmais gads”. Darbosies fotosaloni. 

 „Madonas vērtumnieku” vadītie danči izstāţu zālēs. 
 Apskatāmas izstādes „Tautas apģērbs un mode”, Laifs Nilsens 

(Dānija)– „Gleznas, grafika”. 

 

Ceļojums grāmatu pasaulē 

ZVAIGZNES GRĀMATNĪCA 
Poruka iela 3a, Madona 

64822402 

www.zvaigzne.lv 

 
19.00     Viktorīna par ceļošanu ar muzikāliem akcentiem. 

19.00 – 02.00  Cenu pārsteigums Muzeju naktī. 

 

Lai kopā sanākam un uzdziedam 
RŪDOLFA BLAUMAĽA MEMORIĀLAIS MUZEJS ”BRAKI” 

„Braki”, Ērgļi, Madonas rajons 

64871569, 26406289 

 

19.00 Literāri muzikāls uzvedums par krogus tēmu, pamatojoties uz R.Blaumaľa 
darbos tēlotajiem krogus skatiem un dzeju un izpētes materiāliem par 

Ērgļu novada krogiem pirms 100 gadiem. Piedalās  Ērgļu pašdarbības 

kolektīvi: teātris, deju kopa „Pastalnieki”, tautas dziesmu kopa 

„Pulgoznieši”. 
22. 00 Orientēšanās muzeja apkārtnē. Pārgājiens uz Brāļu Jurjānu memoriālo 

muzeju „Meľģeļi”.  

23.00  Zaļumballe Brāļu Jurjānu memoriālajā muzejā „Meľģeļi”.  

  
Kur ta` Tu nu biji... 

BRĀĻU JURJĀNU MEMORIĀLMUZEJS „MEĽĢEĻI”  

„Meľģeļi”, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, Madonas rajons 

29431659 
 

22:00 – 23:00 Pārgājiena „Braki” – „Meľģeļi” dalībnieku sagaidīšana „Meľģeļu” 

pusē. Daţādi pārbaudījumi un jautras viktorīnas.  

23:00 Zaļumballe, tautas sadziedāšanās, rotaļas un spēles „Meľģeļu” 

krogā (Brāļu Jurjānu memoriālmuzejā „Meľģeļi”).  
 

Arī es tai`s dzīrēs biju... 

OGRES VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJS  

Kalna prospekts 3, Ogre 
65024345 

www.ogresmuzejs.lv 

 

http://www.zvaigzne.lv/


21.00 – 24.00 Pavāra performances. 

21.00 – 22.00  „Debess mannas” vārīšana. 

22.00 – 24.00 Pārtikas produktu apstrāde, svēršana un mērīšana ar daţāda laika 
mērinstrumentiem, konkursi, sacensības.  

 Zupas vārīšana,  „Debess mannas” kulšana 

Ap 24.00 Degustācija, kolektīvā svēršanās, galdu klāšana, dzīru maltīte. 

21.00 – 24.00 Muzeja ekspozīciju apskate, kino demonstrācija par ēšanu, utt. 
 

Ceļojums grāmatu pasaulē 

ZVAIGZNES GRĀMATNĪCA 

Brīvības iela 2, Ogre 
65023909 

www.zvaigzne.lv 

 

19.00 Rakstnieces Māras Svīres jaunā romāna „Māsas” atvēršanas svētki. 
Tikšanās ar autori – sarunas un autogrāfi. 

19.00 – 02.00 Cenu pārsteigums Muzeju naktī.  

  

Kur ta’ Tu nu biji? 

BIRZGALES NOVADA MUZEJS ”RŪĶI”  
Parka iela 2, Birzgale, Ogres rajons   

26409803 

 

19.00 – 01.00 Muzeja ekspozīcijas un izstādes:  
 Rūķu istaba. 

 R. Bergmaľa gleznas. 

 V. Strautiľa fotogrāfijas. 

 I. Brokānes reliģiskās relikvijas. 
 Fotoizstāde no Ogres vēstures un mākslas muzeja krājuma ”Viena 

diena Ogres rajonā, viena diena Birzgalē”. 

19.00 – 20.00 Pie muzeja uz asfalta: 

 Bērnu zīmējumu konkurss „Mani āzīši, mani radziľi”. 

20.00 – 21.00 Lēdurgas dendroloģiskā parka folkloras grupas „ Delve”  
 koncerts (vadītājs K. Treijs).  

21.00 – 22.30 „Delve” rotaļās izdancina visus klātesošos. 

 

70 ceļojuma mirkļi  
ENERĢĒTIKAS MUZEJS  

Ķeguma prosp.7/9, Ķegums, Ogres rajons 

( Ķeguma HES-2 teritorijā, Daugavas kreisajā krastā) 

65010355, 27897835 
 

19.00 – 01.00 Apskatei atvērta Enerģētikas muzeja pastāvīgā ekspozīcija. 

19.00 Izstādes „70 ceļojuma mirkļi” atvēršana. 

 
Ceļojums muzeja krātuvēs  

VALKAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS  

 Rīgas iela 64,Valka 

64722198 

 
19.00 – 01.00 Valkas mākslas skolas audzēkľu darbu izstādes ”Mantojums” 

atklāšana muzeja Izstāţu zālē. 

 Gaismas objektu izstāde muzeja parkā (piedalās Valkas 

ģimnāzijas un Valkas mākslas skolas audzēkľi, novada 
mākslinieki).  

 Valkas novada teikas, nostāsti un danči. 

  

http://www.zvaigzne.lv/


Muzejs laikā, laiks muzejā  

VALMIERAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS 

Bruľinieku iela 3, Valmiera 
64224770 

www.muzejs.valmiera.lv 

 

18.00  Izstāţu atklāšanas pasākumi: 
 „Ceļojums laikā” – izstāde veltīta muzeja 50 gadu jubilejai. 

 Ekspozīcijas „Teic man, Gauja, Valmieras stāstu” 1.daļa 

„Senvēsture un Valmieras pilsēta viduslaikos”. 

19.00-01.00 Izstāţu un ekspozīciju apskate ar gidu:  
 Ievas Iltneres personālizstāde. 

 Izstāde „Ceļojums laikā”. 

 Pastāvīgās ekspozīcijas: 

 „Senvēsture un Valmieras pilsēta viduslaikos”. 
  „Valmiera- apriľķa pilsēta”. 

 „Valmieras lauku teritorija”. 

20.00 Ekskursija „Muzejs laikā, laiks muzejā”. 

20.00 – 22.00 Radošā darbnīca „Uzdāvini man sevi” ( „Artifex plus”) 

21.00 Brīvdabas izrāde „Vella kalpi”. Valmieras 5.vidusskolas ţetona 
vakara izrāde. Reţisors H.Šēnknehts. 

23.00 Nakts koncerts pilsdrupu estrādē. Muzicē Mārtiľš Brauns un Niks 

Matvejevs. 

 
Ceļojums grāmatu pasaulē 

ZVAIGZNES GRĀMATNĪCA 

Rīgas iela 20, Valmiera 

64223500 
www.zvaigzne.lv 

 

19.00 „Kur ir tā bīstamā vieta?” – Vika (Viktora Kalniľa) jaunās prozas 

krājuma „Bīstamvieta” atvēršana. Sarunas un autogrāfi. 

19.00 – 2.00 Cenu pārsteigums Muzeju naktī. 
 

MULGIMAA-WONDERLAND.ee 

NAUKŠĒNU CILVĒKMUZEJS 

Naukšēnu muiţa, Naukšēnu pagasts, Valmieras rajons 
6 4268021, 2 9359390 

www.cilvekmuzejs.naukseni.lv 

 

21.00 – 22.00 Izstāde „Fotogrāfs izgaismo nakti” (Muzeju nakts Naukšēnu 
Cilvēkmuzejā 2006., 2007., 2008.) – no muzeja krājuma muiţas 

klētī. 

21.00 – 21.30 Muzeja zupa Muļķu gaumē (Mulgimā tradicionālās virtuves 

izgaršošana).  
20.00 – 22.00 Izstāde „Ieskats 19. gadsimta drēbju šķirstā” (materiāli no muzeja 

krājuma un no Helmes un Moizakiles muzejiem). 

21.00 – 22.00 „Lidojumi ar Spīganas slotu” – sportiska atrakcija visai ģimenei 

Siera tornī.   

21.30 – 22.00 „Mulgimā - Brīnumzeme” (nakts daudzcīľas sacensības skolas 
vecuma bērniem ar kultūrvēsturisku uzdevumu elementiem). 

21.30 – 22.00 Jostu veidošanas darbnīca Kungu mājā. 

21.30 – 22.00 Antikrīzes pasākums  – zīlēšana kafijas biezumos Kungu mājā. 

22.05 – 23.05 Igauľu tradicionālās mūzikas koncerts Kungu mājas lielajā zālē. 
23.10 Uguľošana uz plosta „Ruhjas Donalds” Rūjas upē. 

23.15 – 24.00 Nakts lāpu braucieni ar motorplostu. 

21.00 – 22.00 Gida vadīta ekskursija ar pārsteigumiem un negadījumiem. 

http://www.zvaigzne.lv/


 

KURZEME 

 
Ceļojums muzeja naktī 

KULDĪGAS NOVADA MUZEJS 

Pils ielā – 5, Kuldīga 

63322364, 63324618 
 

20.00 Muzeju nakts atklāšana  – „Kuršu pilsētā ik rītu”.  

21.00 – 00.30 Ceļojums cauri muzeja „stacijām” –  mācību, veselības, rotaļu u.c.

  
00.30 Noslēgums. Uguns šovs.  

 

Ceļojums grāmatu pasaulē 

ZVAIGZNES GRĀMATU NAMS 
Ganību iela 53/55, Liepāja 

63425750 

ww.zvaigzne.lv 

 

19.00 – 23.00 Viktorīna par ceļošanu un tikšanās ar tūrisma firmas "Ap sauli" 
pārstāvjiem. 

19.00 – 2.00  Cenu pārsteigums Muzeju naktī. 

 

„ Kur tad nu tu biji..” 
 APRIĶU NOVADA MUZEJS 

Apriķi, Liepājas rajons    

29184684 

 
20.00 Fotodzejas izstādes „ Sarmoti ziedi” atklāšana (aizputnieka Elmāra Līľa un 

siguldietes Gundegas Salnas kopdarbs). Tikšanās ar māksliniekiem. 

 Mūzikas skolas audzēkľu koncerts muzejā „ Dziesmu kokteilis”. 

21.00 Jautras stafetes ģimenēm muiţas pagalmā „Sporto un lido, dejo un joko”. 

22.00 Ceļojums laikā – muzeja lietu stāsti. Ekskursija pa muzeju. 
Pēc 23.00 Nakts noskaľas baudīšana. 

  

„Cirvis,  zāģis ratos, un es pa virsu kratos!” 

BĀRTAS MUZEJS  
„Cielavas”, Bārta, Liepājas rajons  

29761660 

 

19.00 – 20.00 Atzīmējot savu 80 gadu jubileju, Bārtas etnogrāfiskais ansamblis 
dzied un stāsta par saviem koncertbraucieniem 20.-21. gadsimtā. 

 Muzejs piedāvā apmeklētājiem vizuālo materiālu par Bārtas 

etnogrāfisko ansambli (Power point prezentācija). 

20.00 – 24.00 Bārtas pagasta iedzīvotāji iepazīstina klātesošos ar saviem 
ceļojumu iespaidiem.  

 

Muzeju nakts Saldus muzejā  

J.ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJS 

Striķu iela 22, Saldus 
63881603 

 

19.00 – 01.00 Muzejs atvērts apmeklētājiem. 

19.00   Izstādes „Vecākā Saldus iela” atklāšana. 
19.00  Tradicionālās Muzeju nakts orientēšanās sacensības pa Saldus 

pilsētu.  

 



 

Ceļojums senatnē 

TALSU NOVADA MUZEJS 
K. Mīlenbaha iela 19, Talsi 

32 32214, 32 22770, 29102628 

www.talsumuzejs.lv 

 
19.00  Pasākuma atklāšana. 

19.10 Izstādes „Jaunieguvumi senatnes liecībās” prezentācija.  

19.30 – 22.00 Senie amati un prasmes.  

 Seno cīľu paraugdemonstrējumi.  
 Piedalās eksperimentālās arheoloģijas grupa „Senzeme”. 

22.10 – 23.00 Viduslaiku maltītes gatavošana un degustācija. 

23.10 – 01.00 Filmas par arheoloģisko izrakumu norisi un atradumu restaurāciju. 

 
Piena ceļš  

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS MUZEJS  

Celtnieku iela 12, Talsi 

63291343 

www.kaleji.et.lv 
 

20.00 – 01.00 Piena simbolika latviešu tautasdziesmās.  

 Talsu rakstošie jaunieši Piena ceļā. 

 Talsu 2. vidusskolas jauno mākslinieku darbu izstāde. 
 Piena ceļš virs mūsu galvām… 

 Piens – skaistuma eliksīrs. 

 

Ceļojums grāmatu pasaulē 
ZVAIGZNES GRĀMATNĪCA    

Raiľa iela 1, Talsi 

63223099 

www.zvaigzne.lv 

 
 19.00 „Ja tu nenokavēsi atnākt...” – poētiskām noskaľām par dzeju, 

bērniem un pieaugušajiem ļaujas rakstniece, talsenieku 

novadniece Maija Laukmane. 

 19.00 – 2.00 Cenu pārsteigums Muzeju naktī. 
 

Zvaigznes audumā 

TUKUMA MUZEJA AUDĒJU DARBNĪCA  

Tidaholmas iela 3, Tukums  
6 3125539 

www.tukumamuzejs.lv  

 

19.00 – 20.15 Jostiľu un prievīšu aušana daţādās tehnikās.  
20.15 Audēju darbnīcas izrādīšana, izstādes apskate, lupatu sedziľu 

aušana, audēju putras vārīšana. 

20.00 Auduma izľemšana no stellēm. 

21.00 Biezās putras garšošana, zāļu tējas dzeršana. 

22.00 – 23.00 Individuālajiem darbnīcas apmeklētājiem demonstrējam darbnīcu 
un TLMS „Durbe”, kā arī jauno audēju darbu izstādi. 

22.00 – 23.00  Audēju darbnīcas konferenču zālē Sarmas Upeslejas dzejas 

priekšlasījums. 

 
Grāmatu galds  

TUKUMA MĀKSLAS MUZEJS  

Harmonijas iela 7, Tukums 

http://www.tukumamuzejs.lv/


63182392 

www.tukumamuzejs.lv 

 
17.00 – 21.00  Tirdzniecība ar Tukuma muzeja izdotajām grāmatām par mākslu 

un vēsturi. Tukuma skatu kartes. Nopērkot kādu izdevumu, 

saľem dāvanā no muzeja vēl vienu grāmatu. 

17.00 – 21.00 Programma „Kopēsim gleznas”. Programmas ietvaros piedāvājam 
kopēt Jēkaba Bīnes gleznas un zīmējumus. 

 

Ceļojums bērnības pasaulē  

DURBES PILS  
M.Parka iela 7, Tukums 

63122633 

www.tukumamuzejs.lv 

 
17.00 – 19.00 Latvijas kabrioletu parāde, fotografēšanās kopā ar braucējiem un 

pils iemītniekiem. 

19.10 Izstādes „Mirkļi iz saulainās bērnības...” atklāšana.  

19.30 – 22.00 Rotaļlietu darbnīciľa un leļļu mājas iekārtošana.  

 „Koka rotaļlietu gatavošana”.  
 „Papīra baroneses”– leļļu zīmēšana, krāsošana.  

20.00 – 23.00 Saldākais bērnības našķis, to gatavošana.  

21.00  Sadarbībā ar apmeklētājiem leļļu izrādītes „Iz barona Rekes 

dzīves” izspēle, šarādes.  
18.00;  21.00; 23.00 Ekskursijas pa pili, iepazīšanās ar izstādēm. 

Visu vakaru  Rotaļas, spēles pagalmā. 

 

Ceļojums laikā fotogrāfijās  
GALERIJA „DURVIS” 

Brīvības laukums 21, Tukums 

63124312 

www.tukumamuzejs.lv 

 
19.00 – 24.00 Tukuma muzeja rīkotā fotokonkursa „Ceļojums laikā” darbu 

izstāde. 

21.00 Fotokonkursa „Ceļojums laikā” dalībnieku apbalvošana. 

 
Ceļojums Hercoga Jēkaba laikā  

TUKUMA PILSĒTAS VĒSTURES MUZEJS  

Brīvības laukums 19a, Tukums 

63124348 
www.tukumamuzejs.lv 

 

19.00 Hercoga Jēkaba laiku atklāšana un karoga pacelšana. 

19.10 Leļļu teātris „Hercoga Jēkaba dzīvesstāsts”. 
19.00 – 24.00  Hercoga Jēkaba monētas darināšana. 

 Eiropas kartes veidošana. 

 Kuģu būvētava un Kuģu izstāde. 

 Hercoga Jēkaba atvesto kartupeļu nogaršošana. 

24.00 Hercoga Jēkaba laiku slēgšana un karoga nolaišana. 
 

Ceļojums grāmatu pasaulē 

ZVAIGZNES GRĀMATNĪCA 

Pasta iela 3, Tukums 
63124027 

www.zvaigzne.lv 

 

http://www.tukumamuzejs.lv/


19.00 Radošā konkursa „Kur ta‟ tu nu biji?” noslēguma pasākums. 

19.00 – 2.00 Cenu pārsteigums Muzeju naktī. 

 
Pastariņa darbi un nedarbi  

PASTARIĽA MUZEJS  

“Bisnieki”, Zentenes pagasts, Tukuma rajons 

63154518,  28651091 
www.tukumamuzejs.lv 

 

15.00 – 19.00 Cienasta gatavošana – maizes cepšana, sviesta kulšana. 

19.00 – 22.00 Pastariľa spēles.  
 Kokgriešanas un keramikas darbnīcas. 

22.00 – 24.00 “Koku maizes” cepšana.  

 Rotaļas ugunskura gaismā. 

 
Ceļojums  filca pasaulē 

KANDAVAS NOVADA MUZEJS  

Talsu iela 11, Kandava 

63182064 

 
19.00 – 19.30 Izstāţu atklāšana: 

 „Ceļojums = paklāji = ceļojums” ( D.Pugas gobelēni). 

 „Ģimenes piedzīvojums” ( Kandavas foto klubs). 

 „Tu re kā ! ”  ( L.Fominas rotaslietas no filca). 
 Izstāţu atklāšanā piedalīsies sporta klubs „Baltdomus” 

 I.Jēkabsones vadībā. 

19.30 – 12.00 FILCA darbnīca ar devīzi „Uzdāvini sev un savam draugam...”, kur 

notiks rotaslietu izgatavošana. 
20.00 – 01.00 Atvērta tējnīca ar saldiem nieciľiem, skanēs mūzika. 

 Dejās un rotaļās apmeklētājus iesaistīs sporta kluba „Baltdomus” 

dalībnieces.  

 

Armitsteda čemodāns    
JAUNMOKU PILS MUZEJS 

Tumes pagasts, Tukuma rajons 

28339515, 63107725 

www.jaunmokupils.lv 
 

19.00 Muzeju nakts atklāšana, karoga pacelšana, pilskunga sagaidīšana. 

19.30 – 20.00  Ekskluzīvu, pēc simt gadu prombūtnes atgūtu Armitsteda un viľa 

sievai piederošu orģinālpriekšmetu izstādes atklāšana.  
20.00 – 20.30  „Something special” - intervija ar vēsturisko Rīgas pilsētas mēru 

Dţordţu Armitstedu par mūsdienu aktualitātēm.  

20.30 – 01.00  Pastāvīgo ekspozīciju apskate. 

 Fotografēšanās ar Dţordţu Armitstedu. 
 Sarunas ar pilskundzi pie tējas tases lapenē. 

Visa vakara gaitā – bērnu zīmējumu konkurss meţa muzejā „Dzīvnieku mazuļi”. 

 

Zvaigžņu ceļi un cilvēku ceļi  

JAUNPILS MUZEJS  
Jaunpils, Tukuma rajons 

63162128, 20223423 

 

19.00  Pils viesu sagaidīšana un pasākuma atklāšana. Jaunības dziras 
baudīšana. Pavasara ziedu un Laimdotas Junkuras gleznu izstādes 

atklāšana. 



19.30 Programma bērniem „Sprīdītis apceļo plašo pasaku pasauli”. 

Pasaku ceļos vedīs Jaunpils vidusskolas skolēnu teātris un 

skolotāja Laima Zariľa. 
20.30 Skaľa rada noskaľu. Noskaľu improvizācijas kopā ar Tukuma 

mūzikas skolas saksofonu ansambli un skolotāju Evu Folkbergu. 

21.00 Vēsturiskās ekspozīcijas atklāšana kopā ar pils vēsturnieci Intu 

Dišleri. 
21.30 Orientēšanās Jaunpils pilī. Riksis pa Jaunpils pili. 

22.00 Spoku stāsti Spoku pagrabā. 

22.30 Noskaľu improvizācija. 

23.00 – 01.00 Ejam skatīt Zvaigţľu ceļus! Debess demonstrējumi ar 
pārnēsājamu teleskopu Maijas Lankas vadībā. (Ja būs apmācies, 

bet nelīs, tad vērosim Jaunpils torľus.) 

 

Ceļojums no pagātnes uz nākotni 
LAPMEŢCIEMA NOVADA MUZEJS 

Liepu iela 4, Lapmeţciema pagasts, Tukuma rajons 

63163240 

 

19.00 – 01.00 Novadnieču un skolēnu rokdarbu izstāde „Ar pavasari sirdī”. 
19.30  Muzeju nakts atklāšana.  

 Uzvedums „Ainiľas iz dzīves pagātnē un nākotnē”. 

20.40   Koncerts ar viesu piedalīšanos. 

21.40  Zvejnieku maltīte – zivju zupa un svaigi kūpinātas reľģes. 
 Konkurss „Vai Tu pazīsti  mūsu muzeju?” 

 Parkā sacensības ar zvejas rīkiem. 

22.30  Uzvarētāju apbalvošana. 

 Dejas un rotaļas. 
 

 

LATGALE 

 

Ceļojums laikā 
DAUGAVPILS NOVADPĒTNIECĪBAS UN MĀKSLAS MUZEJS 

Rīgas iela 8, Daugavpils 

65422709 

www.dnmm.lv 
 

20.00 – 22.30 Muzeja pagalmā :  

 Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” lietišķās mākslas 

meistardarbnīcas, suvenīru un rokdarbu izstāde-tirdziľš. 
20.00 – 22.00 Bērnu un jaunieša centra „Jaunība” sagatavota 

koncertprogramma. Piedalās:  akordeonistu ansamblis „Akords”, 

jauniešu teātris un baleta studija, deju studija „Virāţa”, deju 

studija „Paradīze”, horeogrāfijas studija „Fantāzija”, deju grupa 
„Mūsdienu ritmi”,  breikeru grupa „Naked gun”, sporta deju studija 

„Saulcerīte”, ansamblis „Re-Mi”, ansamblis „Pavasaris”, vokālais 

ansamblis „Milonga”. 

20.00 – 23.00 Muzeja telpās darbosies keramiķu (TLMS „Latgale”) un  pinēju 

(TLMS "Klūga") meistardarbnīcas, kā arī keramikas un pinumu 
tirdziľš. 

 20.00 – 24.00 Muzeja spoka pavadībā notiks pastaiga pa muzeju, kur 

apmeklētājus sagaidīs daţādas nodarbes un pārsteigumi. 

 
Pa senču pēdām 

NAUJENES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS  

Skolas 1b, Naujenes pagasts, Daugavpils rajons  



65471321 

 

Muzeja ekspozīciju un izstāţu bezmaksas apmeklējums.  
Radošās darbnīcas „Izšuvums krustdūrienā”. Muzeju nakts pasaka. 

17.00 – 21.00 Ceļojums laikā „Naujenes pagasta vēsture 1259. – 2008.”    

 17.00 Ceļojuma sākums. Izbraukšana no  Naujenes 

Novadpētniecības muzeja.  
 17.30 – 18.15 „No cieta grauda līdz smarţīgam maizes klaipam”. 

Ārpusmuzeja ekspozīcija “Slutišķu vecticībnieku māja”. 

 18.30 – 19.00 “Atklāj dabas skaistumu!” Vasarģelišķu skatu tornis,

 Juzefovas baznīca.   
 19.30 – 20.00 Ceļojuma saldā viktorīna „Kur ta` tu nu biji...” 

vērīgākajiem klausītājiem Juzefovas parkā. 

 Atgriešanās  Naujenes novadpētniecības muzejā. 

21.00 Fotoizstāde „Ceļojums pa Naujenes pagastu – skats no ielas”. 
 Izstāde „Skaľu plates un atskaľotāji”. 

 Dejas retro stilā. 

22.00 – 24.00 Virtuālais ceļojums “Dzīvās bildes”.  

21.30 Muzeju nakts ugunskura iedegšana. Groziľvakars. 

 
Ceļojuma piedzīvojums 

SKRINDU DZIMTAS MUZEJS 

Vabole, Daugavpils rajons 

65471009 
 

19.00 Gatavošanās lielajam ceļojumam muzejā. 

19.15 Vaboles amatierteātra uzvedums ,,Ceļojuma piedzīvojumi”. 

20.15 Vaboles vidusskolas kultūrvēstures pulciľa dalībnieku ceļojuma 
piezīmes. 

 Konkursa ,,Mans piedzīvojums ceļojumā” labāko darbu 

godalgošana. 

20.30 – 23.00 Digitālais ceļojums ,,Mans laiks.” Videofilmas no muzeja krājuma.  

21.00 Kopīgas lustes pie ceļojuma ugunskura. 
 

Bez ceļasomas – nekur! 

KRĀSLAVAS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJS  

Pils iela 8, Krāslava 
65623586 

kraslavasmuzejs.times.lv 

 

19.00 – 01.00 Izstāde „Bez ceļasomas – nekur!” 
19.00 – 21.00 Performance „Pietura pēc pieprasījuma”. Rīko mākslinieku grupa 

„Kāpēc  5”. 

19.00 – 21.00 Ceļojums zirga mugurā Krāslavas pils dārzā. Piedāvā lauku sēta 

„Klajumi”. 
19.00 – 21:00 Maltīte krogā „Ceļavējš”. 

 

Ļucinas bruņinieka stāsti 

LUDZAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS 

J.Kuļľeva iela 2, Ludza 
65723931 

www.ludzasmuzejs.lv 

 

19.00 – 20.00 Ekskursija uz Livonijas ordeľa pilsdrupām (latviešu val.). 
20.00 – 21.00 Ekskursija uz Livonijas ordeľa pilsdrupām (krievu val.). 

22.00 – 22.45 Ekspozīcijas „Viduslaiki Ludzas novadā” atklāšana. 



22.50 – 23.30 Viduslaiku ēdienu degustācija Ludzas Novadpētniecības muzeja 

teritorijā. 

 
Ceļojums grāmatu pasaulē 

ZVAIGZNES GRĀMATNĪCA 

K. Barona iela 43a, Ludza 

65725015 
www.zvaigzne.lv 

 

19.00 Skolotājas Janīnas Širinas foto izstāde. 

 Zelta zivtiľas stipendiātes Ievas Protizānes fotogrāfijas digitālā 
versijā. 

 Dzeja par Ludzu skolēnu izpildījumā. 

 Uzstāsies Ludzas jauniešu popgrupa „Ekspresija”. 

19.00 – 02.00 Cenu pārsteigums Muzeju naktī. 
 

Preilenes ceļojums  

PREIĻU VĒSTURES UN LIETIŠKĀS  MĀKSLAS MUZEJS  

Raiľa bulvāris 28, Preiļi 

65322731 
 

22.00 Muzeju nakts atklāšanas koncerts Preiļu muiţas kapelā. Dzied Dainis 

Skutelis. 

22.30 Nakts piedzīvojums Preiļu muiţas kapelas kapenēs. 
 Interaktīva iepazīšanās ar muiţnieku Borhu atstāto mantojumu. Piedalās 

Dr. hist. arheoloģe Antonija Vilcāne.  

23.30 „Adatiľu blēľas” viesu mājā „Pie Pliča”, vēsturiskajā pirmās Preiļu 

slimnīcas kompleksā Raiľa bulvārī 9. 
 Atjautīgi uzdevumi par Preiļu slimnīcas vēsturi, ārstēšana un pūšļošana 

pēc sentēvu metodēm. 

00.30 „Andele pie Tirgus sievas” Tirgus laukumā pilsētas centrā. Apmeklētājiem 

tiks piedāvāta iespēja pirkt, pārdot un iemainīt vajadzīgas un nevajadzīgas 

lietas. Tirgošanos veicinās prāta un kustību rotaļas un dziesmas. Piedalās 
SIA „Grāmatnīca” apgāds Zvaigzne ABC. 

01.30 Pasākuma noslēgums. Aktīvākos dalībniekus gaida pārsteiguma balvas. 

 

Ceļojums grāmatu pasaulē 
ZVAIGZNES GRĀMATNĪCA 

Tirgus laukums 4, Preiļi 

65322148 

www.zvaigzne.lv 
 

18.00 Jestra bildēšanās retro stilā Igora Pliča foto studijā.  

19.00 – 2.00 Cenu pārsteigums Muzeju naktī. 

 
Raiņa klasesbiedra Mārtiņa Celmiņa ceļojums no Lubānas „Nagliņiem” uz 

Pliekšānu mājām Jasmuižā 

RAIĽA MUZEJS „JASMUIŢA” 

Aizkalne, Preiļu rajons, Preiļu novads 

65329313; 29487589 
www.rtmm.lv 

 

20.00 – 21.00 Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja galvenās 

speciālistes Laimdotas Ivanovas stāstījums „Celmiľu dzimta - 
Mārtiľš un Hugo Celmiľi”. 

 „Ģimnāzistu Jāľa Pliekšāna, Mārtiľa Celmiľa un Pētera Stučkas 

ceļojums 1883. gada vasarā”. 

http://www.zvaigzne.lv/


 „Raiľa ciemošanās Lubānas „Nagliľos„ 1883. gadā”. 

20.00 – 23.00 Ekspresizstāde „Celmiľu dzimta” no Madonas novadpētniecības un 

mākslas muzeja krājuma. 
21.00 – 22.00 Īpaša nakts ekskursija-ceļojums Raiľa muzejā „Jasmuiţa”. 

22.00 – 23.00 Zivju zupas degustācija. 

20.00 – 23.00 Muzejs atvērts apmeklētājiem. 

 
Muzeju nakts labirintā   

LATGALES KULTŪRVĒSTURES MUZEJS  

Atbrīvošanas aleja 102, Rēzekne 

64622464, 64622778 
 

20.00 Muzeju nakts-2009 atklāšana.  

20.30 – 24.00 Orientēšanās pa Zelta ceļu Muzeja nakts labirintā: 

 1. kontrolpunkts pie Konstances 
 2. kontrolpunkts pie Pasaku sliekšľa 

 3. kontrolpunkts pie Podnieka cepļa 

 4. kontrolpunkts Eľģeļu valstībā 

 5. kontrolpunkts Ūdenskrāsu pasaulē 

 6. kontrolpunkts pie Podiľu krāsns 
 7. kontrolpunkts pie Rēzeknes Rozes 

24.00 – 1.00 Orientēšanās noslēgums „50 sveču gaismā” un apbalvošana. 

 

Ceļojums uz Jāņa Klīdzēja debešu pusi 
F.TRASUNA MUZEJS „KOLNASĀTA 

Kalna iela 3, Sakstagala pagasts, Rēzeknes rajons 

64640575 

 
19.00 – 1.00 Ekspozīcija „Jānis Klīdzējs no Sakstagala līdz Kalifornijai”. 

 Filmas „Cilvēka bērns” fragmentu demonstrēšana. 

 Viktorīna „Jānis Klīdzējs – mūsu novadnieks”. 

 Literāri muzikāla kompozīcija pie rakstnieka Jāľa Klīdzēja stādītā 

ozola Sakstagala pamatskolas teritorijā. 
 Jāľa Klīdzēja piemiľas istabas apmeklējums Kantinieku pagasta 

padomes telpās. 

 Piemiľas brīdis pie Klīdzēju dzimtas kapu kopām Kantinieku kapsētā. 

 Naksnīgas sarunas, atmiľas, atrakcijas Jāľa Klīdzēja dzimto māju 
vietā „Upmaļos” lāpu un ugunskura gaismā. 

 

 

ZEMGALE 
 

Ceļojums Bauskas pagātnē 

BAUSKAS   NOVADPĒTNIECĪBAS  UN  MĀKSLAS   MUZEJS 

Kalna iela 6, Bauska 
63960506 

www.bauskasmuzejs.lv 

 

18.00 – 18.40  Lietišķās mākslas studijas „Bauska” dalībnieku darbu izstādes 

„Nekā īpaša” atklāšana. 
19.00 – 20.00  Vēsturiskās pamatekspozīcijas „Bauska laikā un cilvēki Bauskā 20. 

gs.” 3. kārtas atklāšana. 

20.00 – 24.00 Muzeja pārsteigums acīgajiem un vērīgajiem apmeklētājiem. 

 
Kur ta’ tu nu biji... 

DOBELES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS 

Brīvības iela 7, Dobele  



63721309 

 

17.00 – 01.00 Dobeles mākslas skolas pedagogu un audzēkľu darbu izstāde „Pa 
saules taku caur laiku”. 

 Improvizēts ceļojums zinošu pilsdāmu pavadībā ar pieturvietām: 

Muzejs – Pilsēta – Pilsdrupas (viduslaiku spēles) – Muzejs. 

17.00 – 20.00 Radošā darbnīca „Ko ta‟ tu nu darīji?‟‟ muzejā.  
20.00 Orientēšanās „Ko ta‟ tu nu skrēji?” tuvākajā muzeja apkārtnē. 

21.00 Sveču liešana „Ko ta‟ tu nu izlēji?”. 

22.00   Vakara sadziedāšanās „Ko ta‟ tu nu dziedāji?” muzejā. 

 
Naksnīgās gaitas Krustpils pilī 

JĒKABPILS VĒSTURES MUZEJS  

Rīgas iela 216 b, Jēkabpils 

65221042 
www.jekabpilsmuzejs.lv 

 

20.00 Izstādes „Ceļojums” atklāšana Krustpils pils vārtu tornī. 

 Stāsti  par ceļojumiem.  

21.00 – 01.00 Naksnīga ekskursija pa muzeju – viduslaiku Krustpils pili un tai 
piederošo parku –, kurā barons Korfs reiz apslēpis savu bagātību. 

Jebkuram interesentam dota iespēja šos dārgumus atrast. Tiem, 

kas pie kārotās mantas netiks, iespēja izkalt Krustpils pils monētu. 

 
Visa dzīve man viens ceļojums 

Ģ. ELIASA JELGAVAS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJS  

Akadēmijas iela10, Jelgava 

63023383 
www.jvmm.lv 

 

18.00 – 18.30 Muzeju nakts un izstādes „Mans vērtīgākais suvenīrs”  

 atklāšana. 

18.30 – 19.30 Konkurss „Lielākais kuriozs ceļā”. 
20.00 – 21.00 Konkurss „Interesantākais suvenīrs vai piemiľas lieta”. 

21.30 – 22.30 Konkurss „Arī to var ēst...”( no ceļojuma atvesta ēdiena  

 recepte). 

23.00 – 24.00 Konkurss „Lielākais kuriozs ceļā”. 
  Muzicē Jelgavas mūzikas vidusskolas audzēkľi un   

 pedagogi. 

 

Ceļojums laikā 
LATVIJAS DZELZCEĻA VĒSTURES MUZEJS 

Stacijas iela 3, Jelgava  

63096494 

www.railwaymuseum.lv 
 

19.00 – 24.00 Izstāde „Plakātu cīľa” sadarbībā ar Latvijas Dzelzceļnieku 

biedrības Jelgavas nodaļu. Izstādes autors Ē. Indriksons. Izstādes 

atklāšana plkst. 20:00. 

 
Pilnmēness Tīreļpurvā   

ZIEMASSVĒTKU KAUJU MUZEJS „MANGAĻOS”  

LATVIJAS KARA MUZEJA FILIĀLE  

Valgundes pagasts, Jelgavas rajons  
 

No 18.00 Muzeja un ierakumu apskate strēlnieku pavadībā. 

 Piefrontes krogs ,,Freilene uz lafetes”. 



 Kurzemes cietokšľa muzeja prezentācija. Ieroču kolekcija.  

 Retro automobiļi no Rīgas Motormuzeja. 

18.00 – 20.00 Karš starp sievieti un vīrieti Tērvetes tautas teātra «Trīne» izrādē 
,,Preilenīte. Ieeja par ziedojumiem. 

No 19.00  Karavīru vēstules no frontes. Virtuālā fotoizstāde. 

 Pilmēness mīlas rituāls karavīra  pieburšanai. 

 ,,Strēlnieku kausa” izcīľa granātmešanā, distanču slēpošanā, 
dzeloľdrāšu griešanā u.c. 

 Izlūkgājieni uz vācu un strēlnieku pozīcijām. Individuālās un 

ģimenes sacensības. 

No 20.00  Blūmīzerists (19.divīzijas leģionārs) Artūrs Lukaševics. 
24.00 NBS Pūtēju orķestra koncerts. Veltījums Latvijas armijas 90. 

gadadienai. 

 

LOŢMETĒJKALNS 
Valgundes pagasts, Jelgavas rajons 

 

 18.00 – 23.00 A/S „Latvijas valsts meţi” vides izglītības programmas 

„Mammadaba  meistarklases”, sacensības kopā  ar Cūkmenu. 

 Konkursi. 
 

TĪREĻPURVS 

Babītes pagasts,  Antiľu brāļu kapu apkārtne, Rīgas rajons 

 
18.00 – 23.00 Lazarete, ierakumi, zemnīcas. 

  Rīgas meţu aģentūras  virtuālā prezentācija, informācija par 

Cenas tīreļa purva taku. 

 Dokumentālā filma ,,Tīreļpurva dabas un vēstures taka” 
 (M. Olte, A. Mizišs, K. Braķis). 

  Konkursi. 

 

Ganiņ atsaucies! 

JĀĽA JAUNSUDRABIĽA MUZEJS „RIEKSTIĽI” 
„Riekstiľi”, Neretas pagasts 

65176467 

 

19.00  Pulcēšanās. Muzeja apskate. 
20.00 Pirmās ganu dienas izdarības pēc Jaunsudrabiľa tēlojuma „Ganos” 

motīviem. 

22.00 – 01.00  Tējas dzeršana un sadziedāšanās kopā ar folkloras kopām  „Vilki” 

un „Vilcenes”.  
 Ganu spēles un rotaļas.  

 

 

RĪGA 
 

Ceļojums mākslā 

ALEKSANDRA  ČAKA MEMORIĀLAIS DZĪVOKLIS  

Lāčplēša iela 48/50-14, Rīga 

67285336 
www.cakamuzejs.lv 

 

19.00   Lekcija „Latviešu māksla 20. gadsimta 20.-30. gados”. 

20.00 – 22.00 Birutas Mageles starptautiskās stilistu skolas audzēkľu praktiskie 
darbi – make up veidošana muzeja apmeklētājiem. 

21.00 – 22.00 Zandas Krancmanes Modeļu skolas audzēkľu defilē un praktiski 

padomi stājas veidošanā. 

http://www.cakamuzejs.lv/


22.00 – 24.00 J.Rozentāla mākslas vidusskolas audzēkľu praktiskie darbi – 

apmeklētāju portretu zīmējumi. 

23.00 – 24.00 Rīgas 6.vsk. skolnieku muzikālie priekšnesumi. 
 

Ceļojums uz teātri 

ANDREJA UPĪŠA MEMORIĀLAIS MUZEJS  

Brīvības iela 38, dz. 4, Rīga 
67289767  

 

20.00 – 21.00 Izstādes “No “Dzimumdienas rītā” līdz “Hipnotiskajam 

braucienam”” atklāšana. 
22.00 Videoseanss. Fragmenti no Nacionālā teātra izrādēm A.Upīša 

lugām “Zaļā zeme” un “Hipnotiskais brauciens”. 

23.00 – 24.00  Spēlēsim kopā Sūnu ciema zēnus un vārīsim Bukstiľputru! 

24.00 Viktorīna apmeklētājiem „A. Upīša lugu iestudējumi Latvijas un 
ārvalstu teātros”. 

  

Virtuālais ceļojums 

ĀRZEMJU MĀKSLAS MUZEJS 

Pils laukums 3,  Rīga 
 67226467 

www.amm.lv 

 

19.00 – 01.00 Virtuālais ceļojums. 
   

Ceļojums modes pasaulē   

DEKORATĪVĀS MĀKSLAS UN DIZAINA MUZEJS  

Skārľu iela 10/20, Rīga 
67222235, 67830917 

www.dlmm.lv 

 

19.00 – 01.00 Muzeja lielajā zālē modes mākslinieces Jolantas Vadopalasas 

personālizstāde „Briljanta vaţās”.  
 Speciāli priekšnesumi un romantiska kafejnīca ievadīs valdzinošajā 

modes pasaulē.  

 Katra nakts apmeklētāja ar apkārtmēru 90-70-90 varēs iejusties 

augstās modes tēlā.  
23.00  Godalga labākajam talantam – tērps un pārsteiguma balva. 

19.00 – 22.00  Muzeja otrajā stāvā Rīgas vieglās rūpniecības tehnikuma tērpu 

modelētāji un Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola 

demonstrē tērpu kolekciju „Latviešu tautas tērps Anša Cīruļa 30. 
gadu darbos”.  

19.00 – 22.00  Muzeja trešajā stāvā Rīgas vieglās rūpniecības tehnikuma tērpu 

modelētāji un Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola 

demonstrē tērpu kolekciju . www.tautas tērps.lv. 
19.00 – 23.00 Muzeja trešajā stāvā atvērta Vilnas velšanas jeb filcēšanas radošā 

darbnīca, kurā katrs interesents par simbolisku dalības maksu – Ls 

1.00 – var izmēģināt savu roku šajā senajā tehnikā un pagatavot 

kādu modes aksesuāru arī sev! 

19.00 – 23.00 Tradicionāli muzejā – Madarošanas jeb audumu apdrukas radošā 
darbnīca (dalības maksa Ls 1.00). Materiālu apdrukai ieteicams 

ľemt līdzi. Tā būs iespēja pārvērst savas vecās dţinsu bikses vai 

garlaicīgi balto T-kreklu unikālā modes izstrādājumā! 

 
Ceļojumi sapnī un īstenībā 

E.SMIĻĢA TEĀTRA MUZEJS  

E. Smiļģa iela 37/39, Rīga 

http://www.dlmm.lv/


67611893 

www.rtmm.lv 

 
19.00 – 20.00 Muzeju nakts ievadījums „Cilvēka ceļš pa dzīvi” un garīgās 

mūzikas koncerts kora „Aura” priekšnesumā E. Smiļģa zālē. 

20.00 – 01.00 Ekspresizstāde „Skatuves mākslinieku piemiľas lietas no tuviem 

un tāliem ceļojumiem” 3. stāva izstāţu zālē.  
20.00 – 23.00 Meistardarbnīca bērniem  „Papīra baloţu darināšana  un 

eksponēšana” Smiļģa dārzā (saistībā ar Smiļģa bērnības sapni par 

lidošanu). 

20.00 – 01.00 Videoprogramma „Ceļojums skatītājiem slēptajos teātru nostūros” 
(unikāli, nekad nedemonstrēti ieraksti ) muzeja mūzikas salonā.  

21.00 – 23.00 Ceļojums teātra mūzikas pasaulē – video, audio ieraksti, vizuālais 

materiāls, sadziedāšanās ar topošiem un pieredzējušiem aktieriem 

un kori lielajā izstāţu zālē.  
 

Pirāti atklāj aizjūru noslēpumus. 

FARMĀCIJAS MUZEJS 

Riharda Vāgnera iela 13, Rīga 

67213008, 29134174 
www.mvm.lv  

 

19.00 – 24.00 Pirātu – interesentu sagaidīšana uz FM kuģa klāja.  

 Austrumu Mīlas dzēriena baudīšana. 
 Rietumu gudrības vecā bocmaľa kajītē. 

 Šamaľu rituāls tālajos ziemeļos. 

 Pirātu Pasaules kino. Seansu sākums: 19.30, 20.30 , 21.30, 

22.30, 23.30, 20.00, 21.00, 22.00 
 Pirātiska rīta rosme. Seansu sākums: 20.00,21.00,22.00, 23.00 

00.00 Pusnakts mistērija dienvidu ritmos. 

 

Pāna valstībā 

JAĽA AKURATERA MUZEJS  
O.Vācieša iela 6a, Rīga 

67619934, 29451112 (Ruta Cimdiľa); 26702393 (Maira Valtere); 28368441 (Aija 

Andţāne) 

www.rtmm.lv 
 

19.00   Izstādes „Leitnanta Glāna būda” atklāšana Akuratera mājas 

verandā. 

19.30 – 01.00 Edvardas viesistaba Gaišajā salonā. 
20.00 Pie leitnanta Glāna viesojas Edgars Račevskis. 

21.38 Muzikālais seanss „Baigā vasara” Akuratera mājas dārzā. 

23.00 Pie leitnanta Glāna viesojas Imants Zemzaris. 

24.05 Pie leitnanta Glāna viesojas pianiste Ingūna Putniľa. 
01.13 Pie leitnanta Glāna viesojas Juris Kulakovs. 

 

Nezināmas vietas skats 

JAĽA ROZENTĀLA UN RŪDOLFA BLAUMAĽA MUZEJS  

Alberta iela 12-9, Rīga 
67331641 

www.rtmm.lv 

 

12.00  Zīmēšanas nodarbība J.Rozentāla darbnīcā. 
16.00 Zīmēšanas nodarbība J.Rozentāla darbnīcā. 

18.00 – 01.00 Izstāde „Nezināmas vietas skats”. Gleznotāja Jaľa Rozentāla 

fotografētās lauku un pilsētu ainavas. 

http://www.rtmm.lv/
http://www.rtmm.lv/


18.00 – 1.00 Konkurss apmeklētājiem. Palīdziet atpazīt izstādē „Nezināmas 

vietas skats” redzamos neatpazītos dabas nostūrus un pilsētu 

ainavas. Veiksmīgākajam konkursa dalībniekam – pārsteiguma 
balva. 

18.00 – 1.00 „No Somijas līdz Itālijai”. Vizuālā prezentācija par Jaľa Rozentāla 

un Ellijas Forseles-Rozentāles ceļojumiem pa Eiropu: pastkartes, 

vēstules, fotogrāfijas un mākslas darbi. 
 

Kur ta’ tu nu biji... 

LATVIJAS KULTŪRAS MUZEJS „DAUDERI”  

Sarkandaugavas iela 30, Rīga 
67392229 

www.dauderi.lv 

 

18.00 – 02.00 Muzejs atvērts apmeklētājiem. 
19.00 – 01.00 Ugunskurs. 

19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30  – Ventspils muzeja piedāvājums: bruľutērps 

un informācija par muzeju. 

19.00,20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 24.00 Ekskursija muzejā – ceļojums pa 

Latvijas ārēm 80 gadu senā pagātnē. 
 

Ceļojums pretī rītam  

K.BARONA MUZEJS 

K.Barona iela 3-5, Rīga 
67284265 

 

15.00 – 17.30 Tikšanās pie K.Barona pieminekļa Vērmanes dārzā: ceļojums uz 

Vecrīgu „Sen to Rīgu daudzināja, nu to Rīgu ieraudzīju”. 
 1.pietura: „Lieli ceļi, mazi ceļi – visi Rīgā satecēja.” 

 Akcija „Veido savu Latviju pats!” 

18.00 2. Pietura: „Viena meita Rīgā dzied, otra dzied Tērbatā”. 

 No Tērbatas līdz Dundagai... K.Barona ceļojumi – dzīvē, sapľos un 

dainu pasaulē... 
19.00  Bērnu stunda – Muzis* kopā ar bērniem. 

 3. pietura: „Māte mani šūpodama, auklē mani krietnu vīru”. 

 Bērna mazie ceļojumi. Iespēja bērniem spēlēt Pirkstiľu teātri. 

Cūciľu izstāde. 
20.00  Krievijas stunda  

 4. pietura: „Krustiem kalta Krievu zeme, margiem Rīga 

izmargota.” 

 Latvijas Sieviešu invalīdu asociācijas "Aspazija" Senioru deju kopa 
"Aspazija" izpilda daţādu tautu dejas. 

 Filma par K.Barona muzeju Krievijā. 

21.00  Jūrnieku krodziľā 

 5. pietura:„Iet laiviľa mirdzēdama, simtu jūdţu dieniľā”. 
 Latviešu jūrnieku dziesmas uz kuģiem un krastā – tradīciju kopa 

„Budēļi”. 

22.00 6. pietura: „Visa dzīve man viens ceļojums”. 

 Izzini pasauli, piepildi savus sapľus! Ceļojumu kluba „Ceļojumi – 

RSP” prezentācija. 
23.00 7.pietura „Es izjāju prūšus, krievus, stīgādams, koklēdams”. 

 Pie ceļotāja atmiľu ugunskura. 

24.00   8.pietura: „...pa zvaigţľu un trauku ceļiem...” 

 Mīlestības ceļš sveču stundā. 
 K.Barona mūţa sievietes. 

 

Vecais, turies, jaunie nāk! 



LATVIJAS ARHITEKTŪRAS MUZEJS  

Mazā Pils iela 19, Rīga  

67220779 
www.archmuseum.lv 

 

19.00 – 01.00 Vai „treknie gadi” ir palīdzējuši tapt „treknai” jauno arhitektūrai? 

Jauno arhitektu izstāde „20 pirms 40 II”. 
19.00 – 01.00 „…vecais brāli, tu par mani vecākais!”. Iepazīšanās ar senāko 

Rīgas dzīvojamo namu „Trīs brāļu” kompleksā. 

 

Piedzīvojumu nakts Dabas muzejā  
LATVIJAS DABAS MUZEJS 

K. Barona iela 4, Rīga 

6 7356023 

www.dabasmuzejs.gov.lv 
 

19.00 – 01.00 Latvijas Dabas muzejā apmeklētājus gaida virkne ceļojumu un 

pārsteigumu: 

 Zemes vēsture, brīnumaino zvaigţľu pasaule.  

 Cilvēces ceļojums līdz Homo sapiens sapiens. 
 Cilvēkbērna ceļojumu līdz dzimšanai.  

 Tikšanās  ar biedrības "Papardes zieds" speciālistiem. „Papardes 

zieds" interaktīvas spēles un viktorīnas. Filmas un tematiskie 

materiāli.  
 Pārsteigums dzīvnieku valstībā.  

 Kukaiľu ceļojums  laikā un telpā.  

 Ceļotāja pavārgrāmata – Latvijas savvaļas augi, kurus var lietot 

pārtikā.  
 Ceļojums pa augsni ar Kurmīti Kvēpu. Mākslas darbi  no māla, 

smilts un akmeľiem. 

 Ceļojums – skaľas, mākslas, vīzijas un dabas telpā:   

 Apvienība Kolka multimedia, Selffish un vijolniece Madara 

Jauģiete. Vakara gaitā: Astrowind (Musica Excentrica, Kolka-
Music) Live Act, Space Contour (Kolka-music) DJ set, VJ Kriipis 

Tulo (Rump Recordings, Sinergy-Networks, Kolka-Music) un 

Selffish (Thinner/Thoughtless) DJ set. Pusnaktī klasiskā mūzika. 

  
Pastkartes no stacijas bufetes 

LATVIJAS DZELZCEĻA VĒSTURES MUZEJS 

Uzvaras bulvāris 2/4, Rīga  

67232511 
www.railwaymuseum.lv 

 

19.00 – 1.00 Latvijas dzelzceļa vēstures muzejs piedāvā: 

 - iegādāties Latvijas skatu pastkartes; 
 - rakstīt stacijas bufetē, uz stacijas soliľa vai perona; 

 - nogādāt pastkartes uz pasta vagonu, kas stāvēs uz II perona  17 

ceļa, lai jūsu pastkarte aizceļotu uz jūsu norādīto adresi. 

 Video izstāde: pastkartes, kas reiz sūtītas pa Latvijas dzelzceļu. 

 
Līdzsvara noturēšanas māksla 

MUZEJU SALA:  

LATVIJAS FOTOGRĀFIJAS MUZEJS 

LATVIJAS SPORTA MUZEJS  
TAUTAS FRONTES MUZEJS  

RĪGAS KINOMUZEJS 

Alksnāja – Vecpilsētas – Mazās Peitavas ielu rajons, Rīga  

http://www.dabasmuzejs.gov.lv/


19.00 – 01.00 Katrā pilnā stundā un pusstundā Alksnāja un Vecpilsētas ielās ar 

savdabīgiem priekšnesumiem uzstāsies Rīgas Cirka mākslinieki, 

Latvijas Sporta akadēmijas studenti un J. Mediľa mūzikas 
vidusskolas audzēkľi. 

21.30  Foto un kino projekcijas Alksnāja ielā un Rīgas Kinomuzeja 

pagalmā ar moto: „Līdzsvara noturēšana uz nestabila pamata gan 

vienatnē, gan grupās”.  
 

Līdzsvara noturēšanas māksla  

LATVIJAS FOTOGRĀFIJAS MUZEJS 

Mārstaļu iela 8, Rīga  
67222713 

www.fotomuzejs.lv 

 

19.00 – 01.00    Jāľa Gleizda fotogrāfiju izstāde „Motosports”.  
19.30 un 23.00  Dokumentālā filma „Leģenda par Minox” (reţisors Kurt Widmer , 

2007). 

21.00   „Klucis – nepareizais latvietis”( reţisors Pēteris Krilovs, 2008).  

 

Līdzsvara noturēšanas māksla  
LATVIJAS SPORTA MUZEJS 

Alksnāja iela 9, Rīga 

67225127 

www.sportamuzejs.lv 
 

19.00 – 01.00 Izstāde „Rīgas Cirkam 120”.  Par spēcīgiem cilvēkiem, kas rādījuši 

brīnumainu spēku un veiklību. Cirka manēţā savas gaitas sportā 

uzsāka daudzi izcili Latvijas olimpieši.  
 Izstāde „Siseľu sports Latvijā”.  Siseľu sportā latviešu 

strādnieku jaunatne izauga par Eiropas strādnieku olimpiāţu 

uzvarētājiem Frankfurtē (1925) un Vīnē (1931).  

 Konkursi, spēku izmēģināšana prasmē uzkāpt pa alpīnistu sienu. 

 
Līdzsvara noturēšanas māksla 

TAUTAS FRONTES MUZEJS 

Vecpilsētas iela 13/15, Rīga  

67224502  
www.ltfmuz.lv 

 

19.00 – 01.00  „Tautu kustību paralēles” – videohroniku seansi par nevardarbīgās 

pretošanās kustību fenomeniem Eiropā, Austrumeiropas  un 
Viduseiropas tautu   pretošanos totalitārajai varai 20. gadsimta 

80.-90. gados. Seansu sākums katrā pilnā stundā no 19.00 līdz 

23.00. 

  
Līdzsvara noturēšanas māksla 

RĪGAS KINOMUZEJS  

Peitavas iela 10/12 (ieeja no Alksnāja ielas, pretī Galerijai Daugava) 

67358873 

www.nfc.lv 
 

21.30 – 01.00 Muzeja pagalmā: līdzsvara noturēšana uz nestabila pamata gan 

vienatnē, gan grupās. 

 Spēkpilna un atjautīga 1970.-80. gadu dokumentālistu filmu izlase 
un kinoamatieru filmu programma „Ekvilibristika”. 

Uzmanību!  Izstāde „Rīgas puika – Sergejs Eizenšteins” muzeju naktī slēgta! 

 

http://www.fotomuzejs.lv/
http://www.ltfmuz.lv/


Ceļo-Jums  

LATVIJAS NACIONĀLAIS MĀKSLAS MUZEJS 

K.Valdemāra iela 10a,  Rīga 
67324461 

www.lnmm.lv 

 

19.00 Pasākuma atklāšana, uzstājoties Zvanu ansamblim. 
19.00 – 21.00 Kopīga komiksa radīšana par tēmu Grand Tour muzeja II stāva 

vestibilā. 

20.00 – 24.00 Videoprojekcijas par tēmu „Mākslinieki ceļo” muzeja II stāva 

vestibilā. 
19.00-24.00 Ceļojums Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ekspozīcijās: 

• Latvijas māksla. 19. gadsimta beigas – 20. gadsimta vidus. 

• Baltijas māksla. 18. gadsimta beigas – 19. gadsimta beigas. 

• Krievijas māksla. 18. gadsimts – 20. gadsimta I puse. 
• Jānis Osis. Piemiľas izstāde. 

• Juris Toropins. Variācijas par tēmu. 

 Visa vakara garumā skanēs mūzika un darbosies improvizēta 

kafejnīca. 

 
Ceļo-Jums  

LATVIJAS NACIONĀLĀ MĀKSLAS MUZEJA 

 IZSTĀŢU ZĀLE  ARSENĀLS 

Torľa iela 1, Rīga 
6753527 

www.lnmm.lv 

 

19.00 – līdz pēdējam apmeklētājam 
 Ceļojums Arsenāla ekspozīcijās: 

• Leonarda Laganovska personālizstāde „Normāli”. 

• Andra Eglīša personālizstāde „Lietu kārtība”. 

 Olgas Ţitluhinas deju kompānijas uzstāšanās. 

 Videoprojekcija „Ceļojums” Arsenāla kolekcijās. 
20.00 Radošā darbnīca – „Ceļojums Leonarda Laganovska izstādē”, pasaules 

mūzikas ierakstiem skanot. 

 Ekskluzīva iespēja iegādāties Latvijas Zeltu! 

 
Ceļo-Jums  

ROMANA SUTAS UN ALEKSANDRAS BEĻCOVAS MUZEJS 

Elizabetes iela 57a-26, Rīga 

67288800 
www.lnmm.lv 

 

19.00 – 21.00 Mākslas nodarbība Romana Sutas darbnīcā. 

19.00 – 23.00 Ceļojums mākslinieku Aleksandras Beļcovas un Romana Sutas 
iedvesmas avotos.  Stāsti un bildes par tēmām: 

• Aleksandra Beļcova, Romans Suta un viľu pirmais Eiropas 

ceļojums. 

• Aleksandra Beļcova un Eiropas mode. 

• Aleksandra Beļcova un Dienvidfrancija. 
• Romans Suta un Eiropas modernisti. 

• Romans Suta un latviešu literatūra. 

 Ieskatīšanās Aleksandras Beļcovas un Romana Sutas iedvesmas 

ceļojumu koferī. 
19.00 – 23.00 Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzeja ekspozīcijas 

apskate 20.gs. 20.-30. gadu mūzikas pavadījumā. 

 



Izstāde par 1949. gada 25. marta deportācijām 

LATVIJAS OKUPĀCIJAS MUZEJS  

Strēlnieku laukums 1, Rīga 
67229248 

www.okupacijasmuzejs.lv 

 

19.00 – 01.00 Muzejs atvērts apmeklētājiem. Iespēja apskatīt pamatekspozīciju 
un tematisko izstādi, kā arī foto kolāţu veltītu šim tematam. 

 

Esi drošs ikdienā!  

LATVIJAS UGUNSDZĒSĪBAS MUZEJS 
Hanzas iela 5, Rīga 

67331334 

 

19.00 – 01.00 Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas apskate. 
19.00 – 01.00 Konkursi un viktorīnas par ikdienas drošības tematiku. 

19.00 – 22.00 Praktiski dzēšanas vingrinājumi bērniem un jauniešiem. 

19.00 – 22.00 Iepazīšanās ar 21. gs. modernākajiem ugunsdzēsības un 

glābšanas automobiļiem un aprīkojumu. 

 
Eksāmeni atcelti, svinam dzimšanas dienu! 

LATVIJAS UNIVERSITĀTES VĒSTURES MUZEJS  

Raiľa bulvāris 19, Rīga 

67034566 
 

19.00 – 01.00  Aktīvi atraktīvs ceļojums pa universitātes vēstures kāpnēm. 

 Gadi skrien kā st... udenti: universitātes vēsture fotogrāfijās. 

 Ir 1919. gads: nokļūšana universitātes atklāšanas svinībās: 
- Īsa pamācība studentu dziesmu dziedāšanā. 

- Ko, kā un kāpēc prata 20. - 30. gadu students (gandrīz 

nopietns pārbaudījums). 

 Sarkanais stūrītis: uzzini, ko padomju students darīja divreiz 

gadā. 
 GDA, VĻKJS, PSKP CK un pārējie alfabēta burti padomju studenta 

ikdienā. 

 Sacensības universitātes agrāko nosaukumu izrunāšanā. 

 Kļūsti par rektoru uz vienu minūti! 
 Noslēpums studentu karcerī jeb „Kurš apzīmēja sienas”? 

   

Ceļojums uz PSRS!  

LATVIJAS MĀKSLINIEKU SAVIENĪBAS MUZEJS  
11.novembra krastmala 35, Rīga 

Pasākuma laikā  ieeja no pagalma 

67221240 

www.lmsmuzejs.lv 
 

21.00 – 01.00 3. stāvs, 308. telpa:  

 Latvijas Mākslinieku savienības muzeja Atklātais krājums – 

padomju perioda spilgts mākslas liecinieks.  

 Akcija „Mākslinieks un modelis”. 
 

3.stāvs, 50. telpa: 

 Eksperimentālā Oforta darbnīca – vieta, kur tapa padomju perioda 

grafika (spiedes u.c. tehnika, estampa novilkumu demonstrējumi, 
„Grafikas kameras” padomju perioda estampa kolekcija).  

 

5. stāvs, 84. telpa: 

http://www.okupacijasmuzejs.lv/
http://www.lmsmuzejs.lv/


Litogrāfijas darbnīca – vieta, kur tapa padomju perioda grafika 

(spiedes, litogrāfijas akmeľi u.c. tehnika, litogrāfijas novilkumu 

demonstrējumi, „Grafikas kameras” padomju perioda litogrāfijas 
kolekcija).  

 

1. stāvs Kafejnīca „Piedod mūza!”:   

 Vakars kopā ar padomju inteliģences iecienīto kokteili „Asiľainā 
Mērija”. Autentisks 20.gs. 70. gadu interjers! 

 

 

Sadzirdi laiku! 
MENCENDORFA NAMS 

Grēcinieku  iela 18, Rīga 

67222636 

www.mencendorfanams.com 
 

19.00 – 01.00 Daţādu gadsimtu daţādu mūzikas stilu dzīvās mūzikas koncerti 

katru pusstundu. Piedalās: Aina Kalnciema, koris „Sonante”, 

renesanses mūzikas ansambļi, tautas mūzikas, opermūzikas 

atskaľotāji . 
 Karaoke. 

 Izstāde par mūzikas un muzicēšanas vēsturi. 

 

Biju Ojāra Vācieša ielā... 
OJĀRA VĀCIEŠA MEMORIĀLAIS MUZEJS  

O.Vācieša iela 19, Rīga  

67618775 

www.vaciesamuzejs.lv 
 

19.00-01.00 Fotoizstāde. G.Janaitis, „Ojāra Vācieša iela”. 

 Fotoizstāde. Margita Gūtmane, „Ojāra Vācieša iela”. 

 Izstāde. Rakstnieka Jura Zvirgzdiľa lācīšu kolekcija „Tobiass un 

viľa draugi”. 
20.00  Margita Gūtmane lasa O.Vācieša atdzejojumus. 

21.00  O.Vācieša dzejas lasījumi (lasa muzeju nakts apmeklētāji). 

21.00  Radošā apvienība „Sus dungo”. Dzeja un mūzika. 

22.00  Mūzikas grupa „M.ART.A” 
 

Ceļojums uz Ķīnu – porcelāna dzimteni 

RĪGAS PORCELĀNA MUZEJS 

Kalēju iela 9/11 
67503769 

www.porcelanamuzejs.lv 

 

19.00 – 0 1.00 Keramiķu Pētera Martinsona un Imanta Klīdzēja foto izstāde „Ķīna 
– porcelāna dzimtene”. 

19.00 – 01.00 Dokumentālā filma Tao Yao (par specifisku un vizuāli krāšľu 

keramikas procesu – „drakona cepļa” kurināšanu Ķīnā). Filmas 

autors Sanbao keramikas mākslas institūta vadītājs Jiangsheng Li. 

2008. gadā filma saľēmusi UNESCO balvu.  
19.00 – 01.00 Ekspresizstāde no muzeja krājuma „Austrumu motīvi Rīgas 

porcelānā”. 

 

Dzīres mēra laikā  
PAULA STRADIĽA MEDICĪNAS VĒSTURES MUZEJS  

Antonijas iela 1, Rīga 

76222913 

http://www.mencendorfanams.com/


www.mvm.lv 

 

19.00 – 01.00 Kā rīkoties mēra laikā? Mēra laikos cilvēki mēdza rīkoties trejādi: 
viena daļa meklēja mierinājumu reliģijā un cerēja uz pasaules 

„glābēja” spējām veikt brīnumus; citi bēga prom no mēra 

apsēstās zemes; bet trešie padevās nolemtībai ar priecīgu prātu 

un sagaidīja galu dzīrojot! 
Palicēji visu dzīru laikā varēs iegūt dzīvē noderīgas zināšanas par 

šarlatāniem un burvjiem, iegādāties nepārbaudītas brīnumzāles 

pret visām kaitēm un muļķībām, piedalīties pasaules gala 

sludināšanā ar visām no tā izrietošām sekām. 
Visam pāri – uzdzīve un aizmiršanās vienas nakts garumā, kuras 

laikā firmas „Bayer Schering Pharma” pārstāvji iepazīstinās ar 

savu jauno prezervatīvu sortimentu. 

LR Veselības ministrija brīdina, ka pārmērīga alkohola lietošana, 
smēķēšana un uzdzīve ir kaitīga veselībai.  

 

Raiņa ceļojums uz Ēģipti 1929.gadā  

RAIĽA UN ASPAZIJAS MĀJA 

 Baznīcas iela 30, Rīga 
29689489 

www.rtmm.lv 

 

19.00 – 01.00 Muzeja vadītājas Gaidas Jablovskas un aktiera Haralda Ulmaľa 
stāstījums par Raini un Aspaziju 1929. gadā. 

 Diska „Raiľa ceļojums uz Ēģipti 1929.gadā” prezentācija visa 

vakara garumā. 

 
Literārais ekspresis /Ceļojums mūzikā 

RAKSTNIECĪBAS, TEĀTRA UN MŪZIKAS MUZEJS  

Pils laukums 2, Rīga 

67227782, 67617645 

www.rtmm.lv 
 

Literārais ekspresis 

1. stāvā: 

18.00 – 18.45 Autori Roalds Dobrovenskis un Velta Kaltiľa izstādē „Sejas. Daţu 
gadu fotozibšľi” 

19.00 – 23.00 Orientēšanās spēle „Latviešu rakstnieku sejas un lietas”. 

  

3. stāvā: 
19.00 – 24.00 Ratemūma radošā darbnīca bērniem. 

 Multimediāla programma. 

19.00 – 20.00 Roalda Dobrovenska un Veltas Kaltiľas divu gadsimtu  ceļojumi. 

20.00 – 21.30 Lejup pa Daugavu. Literāru ekskursiju vada Andrejs Grāpis  un 
Rodrigo Rikards. 

21.30 – 24.00 Rakstnieks trejdeviľos ceļos. Dienasgrāmatu, ceļojumu 

 piezīmju, vēstuļu lasījumi, fotogrāfijas, filmu fragmenti no 

 muzeja krājuma. 

24.00 – 01.00 Prātnieks no Latgales Silvestrs Pērkons Šveicē. Par 
 Konstantinu Raudivi vēsta Edgars Mucenieks. 

18.00 – 01.00 Atvērtas izstādes: 

 Mūzikas instrumenti Latvijā 

 Latvietis spēlē 
 Sejas. Daţu gadu fotozibšľi 

 

Ceļojums mūzikā 



Programmā dzīva un konservēta mūzika, muzikālas prāta un galda spēles,  

vingrinājumi balsij un ķermenim, radošā gara izsaukšana un vienošanās 

improvizētā kopmuzicēšanā. 
19.00 Ceļojuma sākums Skolas ielas taurētāju pavadījumā.  

19.30 Muzikālais Magnēts. 

20.00 Pagrīdes filharmoniķi. 

20.30 Mainīgie ritmi. 
21.00 Radošā gara izsaukšana. 

21.30 Brēmenes muzikanti. 

22.00 Ľem un liec, līdz gatavs. 

22.30 Kustīgi skanošās bildes. 
23.00 Spīķeru prāģeri. 

23.30 Pāri, kas dabonas. 

24.00 Optimizācijas orķestris. 

24.30  Organoloģiski vingrojumi. 
01.00 – 01.15  Ceļojuma noslēgums Poco a poco morendo. 

 

Ekstrēms ceļojums pretī vasarai  

RĪGAS MOTORMUZEJS 

Eizenšteina iela 6, Rīga 
67097175 

www.motormuzejs.lv 

 

19.00 Muzeju nakts atklāšana Rīgas Motormuzejā – motociklu parādes 
brauciens ar ekspresizstādi. 

19.00 – 23.30 Pasaules apceļotāju spēkratu izstāde.   

19.00 – 23.30 Apskatāma Rīgas Motormuzeja pastāvīgā ekspozīcija. 

19.00 – 23.30 Darbojas auto simulators, jeb muzeja nakts apmeklētāji varēs 
izmēģināt spēkus virtuālā auto vadīšanā rallija trasēs. 

19.30 – 21.30 Autotehnikas apgleznošanas darbnīca bērniem. 

21.00 Atraktīvs šovs „Motociklu vasara”. Motokaskadieru (stuntrider) un 

burnout šovs! 

 Visu vakaru darbojas kafejnīca „Limuzīns”. 
 

Brauc un atgriezies!  

RĪGAS VĒSTURES UN KUĢNIECĪBAS MUZEJS  

Palasta iela 4, Rīga 
67356676 

www.rigamuz.lv 

 

19.00 – 01.00  Krājuma kolekciju izstādes: 
  - Ceļojumu tērpi. 

  - Ceļojumu piederumi. 

  - Jūras ceļojumi. 

  - Ceļojumi foto, pastkartēs (uz lielā ekrāna). 
   - Plakāti „Apceļo dzimto zemi‟‟(20. gs. 30. gadi). 

 Mūsdienu alpīnistu aprīkojums. 

 Lielā Kristapa – ceļotāju aizstāvja – stāsti.  

 Gaismas ceļš un cienasta galds Krustejā. 

 Ārzemju estrādes melodijas, izpilda M. Kirša. 
 

No pagātnes uz nākotni  

1991. GADA BARIKĀŢU MUZEJS 

Krāmu iela 3, Rīga 
371 67213525 

www.barikades.lv 

 

http://www.motormuzejs.lv/
http://www.rigamuz.lv/


Krāmu ielā: 

17.00 – 01.00 1991. gada barikāţu muzeobuss demonstrē Jura Kulakova un 

Normunda Beļska kantāti „Vēstules uz bruģa”. 
Muzeja 3. stāva zālē:  

18.00 Atklāj Jaľa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolas audzēkľu darbu 

izstādi. 

21.00 Regīnas Šulces un viľas vadītās kinoamatieru studijas kinodarbu 
demonstrēšana. 

 Dokumentālās filmas. 

17.00 – 01.00 Atvērta 1991. gada barikāţu muzeja ekspozīcija. 

 
Sezonas atklāšana  

NAIVĀS MĀKSLAS MUZEJS  

Andrejostas iela 4, Rīga 

67703240 
www.noass.lv 

 

19.00 Latvijas Naivās mākslas muzeja sezonas atklāšana. Apskatāma 

muzeja pamatekspozīcija un izstādes: 

 - Nikolaja Stūra personālizstāde “Nikolajam Stūrim 101”, 
 - Ľinas Abizovas personālizstāde “Ieriķi-Rīga-Jūrmala”. 

19.00 – 01.00 Leģendārais DJ Snobo a.k.a. Gosh from Yaputhma spēlēs klusu un 

inteliģentu chillout mūziku no savas kolekcijas (ambient, modern 

classical, sound-design, cinematic, post-everything). 
 

Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja atklāšana 

KIM  

Maskavas iela 12, korpuss 1, Rīga 
28612888 

www.llmm.lv 

 

11.00 – 15.00 Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja konference „Kas ir muzejs 

21. gadsimtā?”. 
18.00 – līdz pēdējam apmeklētājam  

 KIM? – Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja atklāšanas 

pasākums. 

 
Spēlējam princesēs! 

LEĻĻU MĀKSLAS MUZEJS  

Maskavas iela 12, Spīķeris,  Rīga  

29257285 , 67223020, 67223030 
www.dollart.lv 

 

19:00 – 01:00 Princešu izstāde. Tās izgatavojuši daţādu arodu meistari – 

mākslinieki, juristi, ārsti, panki, rokeri, mūziķi un citi.  
 Muzeja pirmajā stāvā varēs pagulēt princeses gultā, lai sajustu 

zirľu skaitu, kā arī pielaikot princešu kurpītes, kleitas un cepures, 

lai nofotografētos kopā ar karali. Tos, kuri atminēs zirľu skaitu, 

gaidīs balvas.  

 Ceļojums Franču leļļu Zelta laikmetā, noskatoties filmu par šo 
tēmu. 

 Muzeja darbnīcā tikšanās ar amata meistarēm – izšuvējām, leļļu 

izgatavotājām, ādas māksliniecēm, brošu meistarēm.  

 Programma atkārtosies ik pēc stundas. 
24.00 Kādai laimīgai dāmai būs iespēja tikt pie frizūras, ko dāvinās 

galma frizieris! 

  

http://www.llmm.lv/


Nāc un veido savu rotu  

BALTU ROTU MUZEJS 

Vecrīgā, pretī  Sv. Pētera baznīcas ieejai 
67220270 

www.balturotas.lv 

 

 No 18.00 līdz …. kamēr pietiks materiālu 
  Veiksmīgākajiem un pacietīgākajiem apmeklētājiem būs iespēja 

  savērt  pašiem savas kaklarotas no rotu galerijas piedāvātajiem  

 materiāliem,  kas, tāpat kā sendienās, gan taisīti šeit, gan nākuši  

 tālu ceļu. Pārējie viesi varēs apskatīt muzeja jaunumus. 
 

Ceļojums Skaņu mežā  

IZSTĀŢU ZĀLE „RĪGAS MĀKSLAS TELPA”  

Kungu iela 3 (zem Rātslaukuma), Rīga 
67181328 

www.artspace.riga.lv  

 

19.00 Mūzikas festivāla „Skaľu meţs” koncerts. 

 Programmā :  Au (US), Oroboro (LV), Extra life (US), Pivot (AU), Mi ami 
(US), Kapital band 1 (AT)). 

 

Brīnišķīgā pasaule 

RIXC 
11. Novembra krastmala 35, Rīga 

67228478 

www.rixc.lv 

 
Spīķeri, Maskavas iela 12:  

18.00 Video instalācija: Terike Haapoja (Somija) “Entropija”, festivāla 

“Māksla+Komunikācijas: ENERĢIJA” ievadpasākums.  

 

11. Novembra krastmala 35:  
20.00 Video programma: “Brīnišķīgā pasaule”, festivāla 

“Māksla+Komunikācijas: ENERĢIJA” ievadpasākums. RIXC Mediju telpa.  

   

Dodies ceļā ar „Ave Sol” jeb „Kur ta’ tu nu biji?” 
KONCERTZĀLE ”AVE SOL” 

Citadeles iela 7, Rīga 

67181130, 67181131 

www.avesol.riga.lv 
 

19.00 Atraktīvās ērģeles. 

19.15 Tas viss sākās tā... Apmeklētāji kopā ar Stāstnieku dosies pa vēstures 

labirintiem no Pētera-Pāvila baznīcas līdz pat koncertzālei „Ave Sol” un 
kamerkorim „Ave Sol”. 

19.35 Cauri gadiem, cauri laikiem. Kora „Ave Sol” tērpu modes skati komentē 

Maestro Imants un Gido Kokari. 

20.05 Ceļojumu mozaīku liek kamerkoris „Ave Sol”. 

20.25 Dodies ceļā ar kori „Ave Sol”. Īsts autobuss, vakariľu buljoniľš un kāršu 
partija ar Uldi Kokaru. 

21.15 Tas viss sākās tā... Apmeklētāji kopā ar Stāstnieku dosies pa vēstures 

labirintiem no Pētera-Pāvila baznīcas līdz pat koncertzālei „Ave Sol” un 

kamerkorim „Ave Sol”. 
21.35 Cauri gadiem, cauri laikiem. Kora „Ave Sol” tērpu modes skati komentē 

Maestro Imants un Gido Kokari. 

22.05 Pasaules ceļos – kora „Ave Sol” kino un foto materiālu demonstrējumi. 

http://www.balturotas.lv/
http://www.rixc.lv/
http://www.avesol.riga.lv/


22.30 Dodies ceļā ar kori „Ave Sol”. Īsts autobuss, vakariľu buljoniľš un kāršu 

partija ar Uldi Kokaru. 

23.00 Tas viss sākās tā... Apmeklētāji kopā ar Stāstnieku dosies pa vēstures 
labirintiem no Pētera-Pāvila baznīcas līdz pat koncertzālei „Ave Sol” un 

kamerkorim „Ave Sol”. 

23.20 Cauri gadiem, cauri laikiem. Kora „Ave Sol” tērpu izstāde ar  komentāriem. 

23.50 Tuvojas spoku stunda... 
00.05 Sveču gaismā, ērģeļu skaľās tuvojas rīts..., bet īsts busiľš vēl stāv 

koncertzāles „Ave Sol” pagalmiľā...Braucam? 

 

Visa dzīve man viens ceļojums  
LATVIJAS NACIONĀLĀ BIBLIOTĒKA  

K.Barona iela 14, Rīga 

67287459 

www.lnb.lv 
 

19.00 – 24.00 Grāmatu labirints.  

 Virtuāli un digitāli ceļojumi mūslaikos un aizlaikos.  

 Izstādes: „Solis bezgalībā”, „Pilis un muiţas”, „Polonika”, 

 „ Ţurnālu dēkainā dzīve”. 
 Vakars ar „spāľiem, francūţiem, japāľiem” un citiem .... 

 

Dzīvo sajūtu muzejs  

LATVIJAS NACIONĀLAIS TEĀTRIS  
 JAUNĀ ZĀLE  

Kronvalda bulvāris 2,  Rīga 

67006308 

www.teatris.lv 
 

19.00 – 24.00 „Kur ta` tu nu biji?”  Ceļojumā - sajūtās, telpās un laikā! 

 

Ceļojums grāmatu pasaulē 

ZVAIGZNES GRĀMATNĪCA  
K. Valdemāra iela 6, Rīga 

67334603 

www.zvaigzne.lv 

 
22.00 „Mans ego ir mans draugs” – savu un citu autoru dzeju lasa 

jaunais dzejnieks un aktieris Andris Bulis & Co. 

19.00 – 02.00 Cenu pārsteigums Muzeju naktī. 

 
Ceļojums grāmatu pasaulē 

ZVAIGZNES GRĀMATNĪCA BERGA BAZĀRĀ   

Dzirnavu iela 84, Rīga 

67288404 
www.zvaigzne.lv 

  

19.00 – 02.00 Foto izstāde „Spilgtākais ceļojums”. 

19.00 – 02.00 Cenu pārsteigums Muzeju naktī. 

 
Ceļojums grāmatu pasaulē 

ZVAIGZNES GRĀMATNĪCA  

Tērbatas iela 38, Rīga 

67224921 
www.zvaigzne.lv 

 

19.00 – 02.00 Foto izstāde „Spilgtākais ceļojums”. 



19.00 – 02.00 Cenu pārsteigums Muzeju naktī. 

 

Ceļojums grāmatu pasaulē 
ĀGENSKALNA GRĀMATNĪCA  

Mārupes iela 3, Rīga 

67618504 

www.zvaigzne.lv 
 

19.00 – 02.00 Foto izstāde „Spilgtākais ceļojums”. 

19.00 – 02.00 Cenu pārsteigums Muzeju naktī. 

 
Ceļojums grāmatu pasaulē 

ZVAIGZNES GRĀMATU NAMS  

Biķernieku iela 19, Rīga 

67801979 
www.zvaigzne.lv 

 

22.00 Dziedināt mīlot... – tikšanās ar Dailes teātra aktrisi, astroloģi 

Akvelīnu Līvmani sarunā par dziedniecību, mīlestību, teātri un 

laiku. 
19.00 – 02.00 Cenu pārsteigums Muzeju naktī. 

 

Ceļojums laikā: “LATVIJA – AGRĀK UN TAGAD”  

Karšu veikals „JĀĽA SĒTA” 
Elizabetes iela 83/85, k.2, Rīga 

67240894 

www.karsuveikals.lv 

 
21.00 – 24.00 Fotogrāfiju kolekcija LATVIJA – AGRĀK UN TAGAD. Tikšanās ar 

novadpētnieku un fotogrāfu Māri Locu.   

  

RĪGAS RAJONS 

 
Dzied visi putniņi, dūc kukainīši  

DAUGAVAS MUZEJS  

Doles sala, Salaspils 

 
19.15 Muzeja nakts sarīkojuma atklāšana. 

19.15 – 01.00  Kukaiľu darbnīca. Kopā ar entomologu varēs pētīt, kādi kukaiľi 

dzīvo daţādās Doles muiţas parka vietās un pie Daugavas. 

 Putnu darbnīca. Kopā ar ornitologu varēs iepazīt Doles salas, īpaši 
aizsargājamas dabas teritorijas, putnu daudzveidību, ieklausīties 

lakstīgalās, mācīties pazīt putnu balsis un zīmēt putnus. 

 Augu darbnīca. Kopā ar botāniķi varēs uzzināt, kā rūpēties par 

savvaļas augu daţādību, noskaidrot, kāpēc vērtīgi  ir veci koki un 
kā garšo kumeļpēda. 

 Radošā darbnīca, kurā pašiem izpaust to iedvesmojošo spēku, ko 

esam smēlušies no dabas, klausīsimies dzeju, mūziku. 

19.15 – 01.00  Muzejā jaunās ekspozīcijas „Daugavas amati” apskate. 

 Izstādē „Ceļš uz pavasari” viktorīnas, konkursi par Latvijas 
ūdensputniem 

 

Ceļojums no krēsla uz krēslu 

RAIĽA UN ASPAZIJAS VASARNĪCA  
 J.Pliekšāna iela 5/7, Jūrmala, Majori 

67764295 

www.rtmm.lv 

http://www.zvaigzne.lv/


 

19.00 Santas Savisko fotoizstādes „Divpadsmit krēsli” atklāšana. 

19.00 – 01.00 Izstāde „Ievērojamu personību krēsli Raiľa un Aspazijas 
vasarnīcā”. 

20.00 – 22.30 Muzejā darbosies fotosalons ar tērpu īri. 

20.00 – 21.00 Bērnu stunda – Rotaļas  ar Roalda Dāla varoľiem Matildi un 

Čārliju, zīmēšanas darbnīca. 
22.30 – 24.00 „Krēslu parāde” – stāsti, leģendas, audiovizuāli materiāli. 

 

Ceļojums laikā apkārt pasaulei  

JŪRMALAS PILSĒTAS MUZEJS 
Tirgoľu iela 29, Jūrmala 

67761910 

 

19.00 – 01.00 Teatralizēts uzvedums ar Jūrmalas pilsētas muzeja jauniešu 
vēsturisko tērpu teātra „Pūra lāde” piedalīšanos. Ceļojuma laikā 

iepazīstam daţādu zemju un tautu tradīcijas, mūziku un dejas. 

 

Vecās dāmas stāsts 

ASPAZIJAS MĀJA 
Zigfrīda Meierovica prospekts 20, Jūrmala 

67769445 

 

18.00 – 19.00  Grieķija – Aspazijas garīgā dzimtene. 
 Dejo Latvijas Grieķijas kopienas „Patrida” deju grupa „Partenons”.  

 Grieķijas iespaidi. Sarunas. Videofilma .  

19.00 – 20.00  Vācija. Aspazija un vācu kultūra. Dzied Rīgas vācu kultūras 

biedrības ansamblis „Morgenrot”. 
 Ceļojumu iespaidi. Apaļais galds. Aizguvumi no vācu valodas. 

Dzintra Hirša. 

20.00 – 21.00  Indija – baltu valodas šūpulis. Indologs prof. Viktors Ivbulis. 

Iespaidi netradicionālo reliģiju saietā. Guna Puriľa, Marģers 

Martinsons. 
21.00 – 22.00 Ķīna – Austrumu tīģeris. Ceļojums uz Ķīnu Edītes Ezeriľas acīm. 

Viľas filma, atrakcijas, ķīniešu virtuve. 

22.00 – 23.00 Vidusjūras kruīzs. Latviešu pensionāres sapnis. Renāte Ābeltiľa. 

 Deju grupa „Vējš ābeļziedos”. 
23.00 – 24.00 Tunisija. Nakts Āfrikā. Pēteris Strubergs par Tunisiju.  

 Zenta Čakša un Rūta Dzelzīte par Ēģipti.  

 Silvija Sardiko par  Taizemi.  

 
No pilsētas uz jūru 

JŪRMALAS BRĪVDABAS MUZEJS 

Tīklu iela 1a, Jūrmala 

27754909 
 

19.00 – 23.50 Veselīga virtuve zvejnieka sētā. 

19.30, 20.30,21.30  Pasaku teicēja Liesma Lagzdiľa. 

20.00, 21.00, 22.00 Muzikālā daļa. Piedalās Ieva Akurātere un Matīss Akurāters. 

 
Doles Tautas nams ielūdz! 

ĶEKAVAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS  

Rīgas iela 26 , Ķekava 

28679514 
 

19.00 – 20.00 Muzeju nakts atklāšana. 

 Viktorīna „Vai Tu pazīsti Ķekavu?”  



20.00 – 20.30 Katlakalna Tautas nama jauniešu teātra „Aija” uzvedums „Saruna 

ar G. Merķeli” Doles Tautas nama sarīkojumu zālē. 

20.30 – 21.00 Iepazīšanās ar muzeju. 
21.00 – 22.00 Ķekavas kultūras nama jaunā Miltu teātra izrāde Doles Tautas 

nama sarīkojumu zālē. 

22.00 – 23.30 Iepazīšanās ar atjaunoto Tautas namu. 

23.30 – 01.00 Muzikāli priekšnesumi, viktorīnas rezultātu paziľošana. 
 

Ceļojums apkārt pasaulei 

OLAINES VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJS 

Zemgales iela 33, Olaine 
67146053 

 

17.00 – 18.00  Videofilma „Spānija  - Barselona”. Multiplikācijas filma bērniem 

„80 dienās apkārt pasaulei”.  
18.00 – 19.00  Zanes Mellupes fotogrāfiju izstādes „Šanhajas gaismas” atklāšana 

(sadarbībā ar Latvijas Fotogrāfiju muzeju).    

 Tikšanās ar apgāda „Likteľstāsti” vadītāju Anitu Mellupi. 

 Izstādes „Kaupo ceļojums apkārt pasaulei” atklāšana 

 (sadarbībā ar Latvijas Sporta muzeju). 
19.00 – 21.00 Sadziedāšanās daţādu tautu valodās un sadancošanās daţādu 

tautu mūzikas ritmos kopā ar Olaines pilsētas Kultūras un Sporta 

centra pašdarbības kolektīviem. 

21.00 – 22.15  Uzvedums „Ceļojums apkārt pasaulei”–  piedalās Olaines pilsētas 
Kultūras un Sporta centra vidējās paaudzes deju kolektīvs „Janita” 

un  bērnu  deju kolektīvs „Oļi”, Carnikavas jauniešu deju kolektīvs 

„Abi divi”. 

22.30 – 24.00 Koncerts, balsu vingrināšana un kāju ielocīšana dueta  
„KARAKUMS” ritmos (Normunds Jakušonoks  un Kaspars Tīmanis). 

 

Omni mea mecum porto – Visu, kas ir mans, es nesu sev līdzi 

TURAIDAS MUZEJREZERVĀTS 

Turaidas iela 10, Sigulda 
67971402 

www.turaida-muzejs.lv 

 

19.00 – 23.00 Turaidas muiţas pārvaldnieka jaunajā dzīvojamā mājā: 
Ekspresizstāde „Visa dzīve man viens ceļojums” – seni ceļojuma 

priekšmeti no Turaidas muzejrezervāta krātuves. 

 Turaidas viduslaiku pils pagalmā:  

 „Ko es zinu par lībiešiem?” – interaktīva programma.  
19.00 – 19.40 Siguldas Valsts ģimnāzijas un Mūzikas skolas orķestra 

„Sudrabskaľa” priekšnesums „Gatavs ceļam”. 

20.00 – 21.00 Turaidas muiţas pārvaldnieka jaunajā dzīvojamajā mājā: 

 Sarunas „Muzejs un laiks”.  
21.00 un 23.00 Turaidas muiţas Dārznieka mājā: 

  Ekskursija „Ceļojums Gaujas lībiešu pasaulē”. 

 Jauna ekspozīcija „Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē” .  

21.30 – 22.15 Turaidas pils pagalmā: 

  Rīgas grupas „Nurmorkestor” koncerts. 
19.00 –23.00  Pie Pārvaldnieka jaunās dzīvojamās mājas: 

 Brīvdabas izstāde „Ieskats astoľsimtgades notikumos Siguldas 

novadā”. 


