
 
KURZEME 
 
 
„Tik dēļ tevis, Kaimiņ!” 
AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS 
Skolas iela 1, Aizpute 
29623284; 63448880 
 
No 15.30 – 01.00 
14.00-21.00 Atvērto durvju diena Skolas ielas 1.namā (ēkā labu kaimiņu statusā 
darbojas Aizputes novadpētniecības muzejs-TIC, biedrība „Saulessvece”, Skolēnu 
Jaunrades centrs un SIA „Ekovīni”): 
 
-Iespēja apskatīt ēku pēc KPFI energoefektivitātes paaugstināšanas projekta 
realizācijas. 
-Skolēnu Jaunrades centra pulciņu dalībnieku darbu izstāde. 
-Radošās darbnīcas zīda apgleznošanā, floristikā, rotu darināšanā, rotaļlietu 
darināšanā, teatralizēti priekšnesumi, velobraukšana un pūķu laišana. 
-Biedrības „Saulessvece” Montessori darbnīcas prezentācija. 
-Novada bērnu zīmējumu izstāde par tēmu „Kaimiņi”. 
-Ventspils mākslas studijas „VINcenta„ atklāšana, tēlotājmākslas entuziastu tikšanās 
un pieredzes apmaiņa. 
-SIA „Ekovīns” produkcijas degustācijas, vīna darīšanas meistarstundas. 
 
Muzejnakts rallijs  
APRIĶU NOVADA MUZEJS 
Apriķu pamatskola, Lažas pagasts, Aizputes novads 
29184684 
 
15.30-24.00 Burziņa apslēptās mantas meklētāju sagaidīšana. „Meklē un atrod. 
Brauc un atgriezies!” 
 
19.00 Selgas Bērziņas fotoizstāde „Mīļi kopā dzīvojas...”. 
 
20.00; 22.00 Sikspārņu nakts pagrabu velvēs – pagrabu izlūkošana, sikspārņu 
godināšanas rituāli. 
 
21.00 Lūkošanās – no muižas torņa uz kaimiņu pusi. Izklaide – Kā man toreiz 
gadījās... 
 
23.00 Romantiski mirkļi uz muižas dīķa saliņas – gaismas zīmes... Aicinām nest 
līdzi savu gaismiņu – svecīti un kopīgi veidot gaismēnas, sirdsrakstus.  
 
24.00 Nakts piedzīvojumu trase – kaimiņbūšana. 
  



 
 
Kaimiņi 
JAŅA ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJS 
Striķu iela 22, Saldus 
63881547; http://www.saldus.lv/8/kultura-maksla2/jana-rozentala-saldus-vesture-un-
makslas-muzejs0/ 
 
19.00 Izstādes „Jaunieguvumi muzejā” atklāšana. 
 
19.00–22.00 Kultūrvēsturiskās orientēšanās sacensība pa Saldus pilsētu. 
 
20.00–01.00 Radošās darbnīcas, tēja, mūzika, dejas. 
 
21.30 Jaunlutriņu teātra izrāde A. Upīts „Ziņģu Ješkas uzvara”. 
 
Stendes graudaugu selekcijas institūta radošās darbnīcas. 
 
23.10 „Cirks pa rubli” (Mīmu un uguns priekšnesums). 
 
23.45 Orientēšanās sacensību uzvarētāju apbalvošana, atbalstītāju sumināšana.  
 
 
„Dzīšanās pēc kaimiņu labumiem” 
KAZDANGAS SENLIETU KRĀTUVE – KAZDANGAS PILS 
Jaunatnes gatve 2, Kazdanga, Aizputes novads 
 
15.00-17.00 un 21.00-23.00 Dzīšanās pēc kaimiņu labumiem 
 
22.00-24.00 Barona Manteifeļa noslēpumainā pūtēju orķestra dibināšana (jāņem 
līdzi vēlme dūšīgi pūsties). 
 
18.00 Izstādes „ Koks ir te, koks ir tur, koks ir visur...” atklāšana. 
 
19.00 Koncerts. 
 
20.00-22.00 Kurš kuru, es kaimiņu, vai kaimiņš mani? 
 
Istabā pie kamīna kaimiņu sanākšana dzejas noskaņās. 
 
21.00-23.00 Niknā kaimiņa piedošanas rituāls. 
 
Laimes pankūciņu uzburšana zaļumos. 
 
22.30-24.00 Lūrēšana uz sīko kaimiņu. 
 
  



 
 
„Kā kaimiņam izkļūt no krīzes” 
KALVENES PRIVĀTĀ SENLIETU KRĀTUVE „SAULĪŠI” 
„Saulītes”, Kalvenes pagasts, Aizputes novads 
 
15.00-24.00 Tikai vienu dienu "Saulīšos" darbojas bankomāts, kurš izdod vara 
naudu! Katram bankomāta lietotājam obligāta drošības pārbaude! 
 
 
ZVAIGZNES GRĀMATNĪCA 
Rīgas iela 11, Saldus 
63822415; www.zvaigzne.lv 
 
18.00-02.00 Cenu pārsteigums Muzeju nakts laikā. 
 
 
„Ieklausies, ieskaties savos kaimiņos!” 
JAUNMOKU PILS MUZEJS 
Jaunmoku pils, Tumes pagasts, Tukuma novads 
63107125; www.jaunmokupils.lv 
 
18.00–01.00 Jaunmoku pils izstāžu un ekspozīciju apskate: 
„Džordžs Armitsteds. Rīgas 700 gadu jubileja.” 
„Mežs” - meža izstrādes darbarīki. 
„Dīķis”. 
„Mednieku etviju un monogrammu kolekcijas”. 
 
19.00; 21.00; 23.00  Ekskursijas pa pili un ekspozīcijām. 
 
18.00; 20.00 „Vides fakti” – filmas par dzīvo radību mums kaimiņos. 
 
18.00–21.00 Mazo mājdzīvnieku izstāde. 
 
20.00–21.00 „Sveiks, kaimiņ!” - iepazīsties un orientējies pils apkārtnē. 
 
Visu vakaru Dabas veltes mūsu veselībai – informācija par zāļu tējām, tēju 
degustācija. 
 
Izmeklēts ēdienu klāsts no Mammasdabas virtuves – pils kafejnīcā „Liepaleja”! 
 
  



 
 
„Kad diena pārvēršas naktī” Moto: Būsim pazīstami – mēs esam kaimiņi 
JAUNPILS MUZEJS 
Jaunpils pils, Jaunpils novads 
63162128, 20223423 
 
No 19.00 Pasākuma atklāšana pie pils lielgabala un iepazīšanās ar kaimiņiem. 
 
No 19.20 Ciemošanās bibliotēkā. Radošajās darbnīcās meistarstiķus rādīs, mācīs 
audēju biedrības „Dzīpars” meistares. Salmu lietu vīšana kopā ar Pēteri Gricmani. 
 
No 19.30 Vakarstundas pastaiga – pils, dzirnavas, baznīca un pils. 
 
20.30 Vēsturiskās izstādes „Jaunpils baznīca, draudze, mācītājmuiža. Dzimtu māju 
stāsti” atklāšana. Ziedu izstāde Pilskunga kabinetā. Tikšanās ar tekstilmākslinieci 
Baibu Rīteli. 
 
21.00 Jaunpils pienotavas sieru degustācija. 
 
21.30 Gaismas lukturu iedegšana. Kaimiņu teātris no Viesatām. 
 
22.00 Pārveidošanas māksla Jaunpils pilī Alķīmiķu Artūra Zariņa un Mihaila 
Haļitova vadībā. 
 
No 19.00 –01.00 Kaimiņu vakarēšana pils pagalmā. Jaunpils brašākā kaimiņa 
sumināšana. Bada pankūkas krīzes laikā. Katra notikuma beigas ir sākums jaunam 
notikumam. 
 
 
„Mans labais kaimiņš” 
KANDAVAS NOVADA MUZEJS 
Talsu iela 11, Kandava 
63182064;www.kandava.lv 
 
19.00–20.00 Pasākuma un izstāžu atklāšana. Labāko kaimiņu godināšana. 
 
20.00–21.00 Kandavas novada 6 pagastu lielīšanās un kopmielasts. 
 
21.00–01.00 Kandavas amatnieku biedrības „Pūra lāde” radošās darbnīcas. 
 
22.00; 23.00; 24.00 Nakts ekskursijas pa Kandavas vecpilsētu un tās pagalmiem. 
 
  



 
 
„Mūsmāj’ ciemiņ’” 
KUBALU SKOLA-MUZEJS 
Kubalu skola, Sausteres ciems, Dundagas pagasts 
63254335, 26332238; http://www.dundaga.lv/ksm 
 
19.00–19.15 Ciemiņ sajemšan. Kād vārd pa vakarbūšan. 
 
19.15–20.00 Kubal skuols ciemiņ. Veclaik stāst, bilds un notikam. 
 
20.00–20.40 Kād nekād skuolte ciemiņ un tēj a ciemmaiz. 
 
20.40–22.00 Mežsousters ciems un mūs tujke ciemiņ. 
Ciemes pe Pēterkužnik mājnikem. 
 
22.00–23.00 Ciemiņ no Dižpilst. Dziesams un spēliņs. 
 
23.00–01.00 Sveicans ciemmājem. Muodig vakar pastaig. 
 
 
ZVAIGZNES GRĀMATNĪCA 
Liepājas iela 46, Kuldīga 
63325110; www.zvaigzne.lv 
 
18.00-02.00 Cenu pārsteigums Muzeju nakts laikā. 
 
 
„Pie kaimiņa ciemos gāju, pie kaimiņa uguntiņas” 
LAPMEŽCIEMA MUZEJS 
Liepu iela 4, Lapmežciems, Engures novadas 
63163240, www.lapmežciems.lv 
 
19.00–19.05 Pasākuma „Muzeja nakts” atklāšana. 
 
19.05-20.00  Kaimiņu pagastu sadraudzības koncerts: 
-Smārdes pagasta Milzkalnes folkloras ansamblis. 
-Engures jauniešu deju kolektīvs. 
-Lapmežciema sieviešu vokālais ansamblis. 
 
20.00–21.00 Grupas „Māsas Legzdiņas” koncerts. 
 
21.00–01.00. Konkurss „Kā tu pazīsti mūsu kaimiņu pagastus?” 
 
Muzeja ekspozīcijas, Dzintara un fotogrāfiju izstādes apskate. 
Sacensības un atrakcijas „Esi veikls un attapīgs” muzeja parkā. 
 
Cienasts  viesiem – lašu un foreļu zupa, svaigi kūpinātas reņģes. 
 
Līdz 01.00 Mūzika, dejas un sarunas pie ugunskura „… pie kaimiņa uguntiņas”. 



 
 
ZVAIGZNES GRĀMATU NAMS 
Ganību iela 53/55, Liepāja 
63425750; www.zvaigzne.lv 
 
18.00-02.00 Cenu pārsteigums Muzeju nakts laikā. 
 
 
Kas iekš tav’ dārziņ’? 
TALSU NOVADA MUZEJS 
K.Mīlenbaha iela 19, Talsi 
63222770, 29102628; www.talsumuzejs.lv 
 
17.00 Pasākuma atklāšana. 
 
17.10–21.30 Stādu tirgus ap muzeju. 
 
18.00 un 20.00 Krūmcidoniju audzētāju prezentācija. SIA Amberbloom, 
Laucienes pagasts, Talsu novads. 
 
18.30–24.00 Dārza piederumi Talsu novada muzeja krājumā. Vienas nakts izstāde. 
 
19.00 un 21.00 Sojas audzētāju prezentācija. Veselīga dzīvesveida centrs 
”Mežlīdumi”, Dundagas novads. 
 
19.30 Arhivāra Pauļa Grēviņa izstādes atklāšana ( Laucienes pagasts, Talsu novads). 
 
19.30 un 20.30 Ekskursija pa muzeja parku gida pavadībā. 
 
20.30–22.30 Čigānu pirts no Pļavmuižas (Laucienes pagasts, Talsu novads). 
 
21.00 un 22.00 Uzstājas Dundagas vidusskolas jauniešu koris. Režisore Vaira 
Kamara. 
 
21.30 un 22.30 Talsu dzejnieki apdzejo muzeju. 
 
23.00–01.00 Filmas par tēmu „Kas iekš’ tav dārziņ’?” Talsu televīzijas arhīva 
materiāli. 
 
  



 
 
„Komunālais kokteilis” 
LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS MUZEJS 
 Celtnieku iela 12, Talsi 
63291343; www.llm.lv 
 
19.00-20.00 Pasākuma atklāšana ar Ugāles amatierteātra „Ugāles drāma” izrādi – 
komēdiju „Sausā lapa” – pēc A. Bankas stāstu motīviem. 
 
19.00-21.00 Aktivitātes bērniem – izjāde ar kaimiņmājas zirgiem. 
 
20.00-20.30 Izstādes „Sakaru un telekomunikāciju sistēmas attīstība 19. un 20. gs.” 
atklāšana. 
 
20.00-01.00 Kaimiņu portreta zīmēšana uz stikla traukiem. 
 
Klaču stūrītis-pikantākie un intriģējošākie jaunumi par kaimiņu. 
 
Ugunīgās čigānietes no kaimiņu pagasta. 
 
21.00-01.00 Komunālā virtuve – „Zaļās pavasara zupas” baudīšana u.c. 
pārsteigumi. 
 
 
ZVAIGZNES GRĀMATNĪCA 
Raiņa iela 1, Talsi 
63223099; www.zvaigzne.lv 
 
18.00-02.00 Cenu pārsteigums Muzeju nakts laikā. 
 
 
Kaimiņu būšana 
TUKUMA PILSĒTAS VĒSTURES MUZEJS „PILS TORNIS” 
Brīvības laukums 19a, Tukums 
63124348, www.tukumamuzejs.lv 
 
19.00–01.00 Ekspozīcija „Tukuma vēstures ainas” un izstāde „Ražots Tukumā”. 
 
Dokumentālo filmu kadri „Tukums 20.gs 60.gados”. 
 
Fotogrāfiju kolekcija „Tukums sešdesmitajos gados”. 
 
  



 
 
Kaimiņu būšana 
TUKUMA MUZEJA GALERIJA „DURVIS” 
Brīvības laukums 21, Tukums 
63124312, 28391437; www.tukumamuzejs.lv 
 
20.00 Daces Runčas-Štelmaheres gleznu izstādes „Priekā” atklāšana un Ginta 
Zilbaloža izstādes „Objekti” atklāšana. 
 
20.30 Mākslinieces Daces Runčas-Štelmaheres zīmēšanas darbnīca. 
 
Mākslinieka Ginta Zilbaloža kustīgo objektu demonstrējumi. 
 
24.00 Muzeju nakts noslēgums „Apceļo Tukuma muzeju un muzeja draugus” 
loterija. 
 
 
Kaimiņu būšana 
TUKUMA MUZEJA DURBES PILS 
Mazā Parka iela 7, Tukums 
63122633, 26305946; www.tukumamuzejs.lv 
 
19.00  Polonēze caur Durbes pils interjera līkločiem. 
 
19.30–22.30 Skaistas melodijas muzeju nakts garumā Tukuma mūzikas skolas 
skolēnu atskaņojumā. 
 
19.00–01.00 Kaimiņu profilu griešana. 
 
Galda spēle „Ceļojums uz Durbes pili”. 
 
Izstādes „Desmit liecinieki”, „Muižas laikmetu griežos. 1900 – 1939”, „Izglāb!” un 
ekspozīcijas „Durbes pils interjers” apskate. 
  



 
 
Kaimiņu būšana 
TUKUMA MUZEJA AUDĒJU DARBNĪCA 
Tidaholmas iela 3, Tukums 
63125539, 25622267; www.tukumamuzejs.lv 
 
19.00–24.00 Izstādes „Patiesība par Lielvārdes jostu” atklāšana. 
 
19.00 Filma „Lielvārdes josta” no Latvijas kinofotodokumentu krājuma. 
 
19.00–24.00 Ekskursija pa Audēju darbnīcu. 
 
Audēju darbnīcas kaimiņu – invalīdu dienas centra „Saime” – rokdarbu izstāde. 
 
19.30–23.00 Radošās darbnīcas: 
-Grāmatzīmju aušana (par ziedojumiem dalībnieks savu noausto grāmatzīmi varēs 
ņemt līdzi). 
-Aušana stellēs – iespēja mācīties aust lupatu deķi. 
 
20.00–22.00 Zemgales jostas aušanas demonstrējums. 
 
20.00–21.00 Biezās putras (Bukstiņbiezputras) garšošana, zāļu tējas dzeršana (par 
ziedojumiem). 
 
 
Kaimiņu būšana 
TUKUMA MUZEJA MĀKSLAS MUZEJS 
Harmonijas iela 7, Tukums 
63182391, 63182392, 27843190; www.tukumamuzejs.lv 
 
19.00–01.00 Ulda Zemzara gleznu izstāde. 
 
Gleznu kopēšana un portreta zīmēšana. 
 
19.00–23.00 Biedrības „Tukuma Tēlotājmākslas Studija” brīvdabas izstāde muzeja 
pagalmā. 
 
 
ZVAIGZNES GRĀMATNĪCA 
Brīvības laukums 13, Tukums 
63124027; www.zvaigzne.lv 
 
18.00-02.00 Cenu pārsteigums Muzeju nakts laikā. 
 
  



 
 
Kaimiņu būšana 
TUKUMA MUZEJA DŽŪKSTES PASAKU MUZEJS 
Lancenieku skola, Džūkstes pagasts, Tukuma novads 
63154691, 29295079; www.tukumamuzejs.lv 
 
16.00 Muzeju nakts viesu sagaidīšana. 
 
16.20 Iepazīšanās ar Džūkstes Pasaku muzeju – pastaiga kopā ar pasakām. 
 
17.00 Pašdarbības kolektīvu koncerts. 
 
20.00 Ekskursija Džūkstes pasaku muzejā. 
 
No 21.00-01.00 Stāstnieku saiets „Mainām pasaku pret pankūku zem zilās 
debesu bļodas” - kaimiņu pasaku stāstīšana, Almas Makovskas stāstīto pasaku 
klausīšanās. 
 
 
Kaimiņu būšana 
TUKUMA MUZEJA PASTARIŅA MUZEJS 
„Bisnieki”, Zentenes pagasts, Tukuma novads 
63154518, 28651091; www.tukumamuzejs.lv 
 
17.00–19.00 Cienastu gatavošana - maizes cepšana, sviesta gatavošana, „Bačiņu” 
zupas vārīšana. 
 
19.00 Talsu novada folkloras grupas „Ciemā eimu, ciemā teku” koncerts. 
 
No 20.00 Kaimiņu sētu amatnieku darbnīcas: 
-Groziņu pīšana. 
-Stabulīšu gatavošana. 
-Keramikas darbnīca. 
-Rotu un monētu darbnīca. 
-Karošu darināšana. 
 
21.00 Mazgāšanās pirtiņā, Nāburgu zāļu sievas padomi par pirtī iešanu. 
 
21.00–01.00 Stāsti par kaimiņu krustmātēm un krusttēviem pie ugunskura. 
 
  



 
 
Kaimiņi 
VENTSPILS MUZEJS 
Livonijas ordeņa pils, Jāņa iela 17 
63622031; www.ventspilmuzejs.lv 
 
19.00-01.00 Muzeju nakts Ventspils muzejā. 
22.30–01.00 Livonijas ordeņa pils, Jāņa iela 17: 
Naktsspārņi. 
Mūsu kaimiņi ir lidojoši- spoki un naktstauriņi. 
Kopīga milzu tauriņ vai sikspārņlampas darināšana zem pils stikla debesīm + kora 
„Kaiva” naktsdziedājumi. 
 
22.30–01.00 Amatu māja, Skolas iela 3 
Nakts tirgus Amatu mājā. 
Mūsu kaimiņi – Ventspils tirgus un amatnieki. 
Mutes ermoņiku spēlmaņi no Pārventas (tirgus mūzika- ermoņikas). 
Jāņtārpiņu un naktsvāžu tirdzniecība (salona amatnieku tirgus). 
 
22.30–01.00 Herberta Dorbes memoriālais muzejs „Senču putekļi”, Ērgļu iela 1 
Naktsvijole. 
Vijolniece Silvija Pēdiņa atskaņo uz Herberta Dorbes vijoles rakstnieka mīļākās 
tautasdziesmas  
Naktslampinjonu darināšana muzeja dārzam. 


