
 
LATGALE 
„Visur man i labi bija kad es pati laba biju” 
ANTONA RUPAIŅA MUZEJS 
Rītupes iela 34, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads 
26191623, 64644644; www.berzgale.lv 
 
17.00–24.00 Muzeja izstāde foajē telpās: „Ielūkosimies, kā dzīvoja sveši ļaudis 
svešajās zemītēs”. Latviešu piedzīvojumi ārzemēs. 
 
17.00–19.00 Kultūras nama zālē. „Iesim , draugi, rotaļās!” Folkloras kopa bērnus un 
skolēnus ievada cittautu rotaļdejās un spēlēs. Spēlē Ligita Kaļva. 
 
19.00–21.00 Tradīciju telpā. „Es nobraucu svešā zemē Ziemeļmeitas lūkoties!” A. 
Dunskis - uzskatāmi un liriski par redzēto Dānijā. 
 
21.15–22.15 Tradīciju telpā. „Igaunīši bāleliņi, kur tik labi dzīvojat?!” Daila 
Ekimāne - piedzīvojumi ceļojumā pa Igauniju. 
 
22.30–23.30 Tradīciju telpā. „Ko redzēju Krievzemē.” A. Dunskis - uzskatāmi un 
interesanti par to, ko redzēja ekskursijā Sankt-Pēterburgā.  
 
23.45–24.45 Tradīciju telpā. „Vāczemē bij skaisti zirgi, Latvijā vēl feināki.” Daina 
Igaune -uzskatāmi un liriski par darbu Vāczemes zirgu staļļos. 
 
21.00–līdz rīta pirmajiem gaiļiem Disco dejas – Armands un Raimonds. 
 
 
Lāča svētki 
BALVU NOVADA MUZEJS 
Brīvības 46, Balvi 
64521430, 28352770; www.balvi.lv un www.muzejs.webs.com 
 
Lāča svēki Lāča darzā. 
-Lāča” vadāšana pa pilsētu. 
-Lāču dzimtu salidojums – īpaši gaidīti visi, kam uzvārdā, māju vai uzņēmuma 
nosaukumā kāda saistība ar Lāci – arī Lāčaunieki, Ķepaiņi, Ločmeļi ( jeb lāčmēļi), 
Miškini, Lācītes u.c. vai arī vienkārši jūtat sevī Lāča spēku vai drosmi. 
 
-Atrakcijas, prezentācijas, izstādes. 
-Darbnīcas bērniem un ģimenēm. 
-Lāča viras vārīšana. 
-Lāča kausa izcīņa un spēka vingrinājumi. 
-Amatnieku un Lāču gardumu tirdziņš. 
-Fotomedības. 
-Viesošanās Lāča migā. 
 
19.00 Balvu muižā Balvu tautas teātra izrāde A.Čehovs „Lācis”. 
 
19.00-01.00 Muzeju nakts Balvu novada muzejā.  



 
 
„Kaimiņam roku devu” 
DAUGAVPILS NOVADPĒTNIECĪBAS UN MĀKSLAS MUZEJS 
Rīgas iela 8, Daugavpils 
65422709; www.dnmm.lv 
 
20.00–24.00 Ceļojums pa muzeju muzeja spoka pavadībā, iespēja piedalīties 
dažādos konkursos, spēlēs, loterijās. 
 
20.00–22.00 Filca darbnīca - filcēšanas mākslu rādīs un mācīs darboties muzeja 
meitenes. 
Darbosies Muzeju nakts radošās darbnīcas, kur varēs apgūt māla mīcīšanas mākslu, 
māla rotaļlietu veidošanu. Radošo darbnīcu noslēgumā tik izvēlēts „Muzeju nakts 
labākais radošais darbs”. 
 
20.00–23.00 Daugavpils vācu biedrības Erflolg stūrītī – fotografēšanās savdabīgos 
tērpos un maskās, masku darbnīca, kā arī biedrības ansambļa „Lorelei” koncerts. 
 
20.00–24.00 „Kaimiņam pogu devu” – ikvienam apmeklētājam līdzi jāpaņem poga, 
ko iešūt lielajā Latvijas kartē, simboliski nododot sveicienus attiecīgās vietas ciemam, 
pilsētai, novadam. 
„Es Daugavpilij” – iespēja ikvienam muzeja nakts viesim uzrakstīt savu vārdu un 
novēlējumu pilsētai 736. dzimšanas dienā un iekārt to kokā (novēlējums būs 
aplūkojams arī pilsētas svētkos).  
 
Aktivitātes muzeja pagalmā 
 
20.00–22.00 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes 
ugunsdzēsības tehnikas un prasmju paraugdemonstrējumi. 
 
20.00–21.00 Daugavpils Valsts teātra izrāde „NEAIZEJ…” – četri aizraujoši un 
smeldzīgi stāsti par kaislīgu tikšanos un šķiršanos krievu romanču mūzikas skaņās. 
 
21.00 „Mākslas dienu 2011” Daugavpilī  noslēguma akcija. 
 
  



 
 
„Vasals, kaimiņ!” 
FRANČA TRASUNA MUZEJS „KOLNASĀTA” 
Kalna iela 3, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads 
64640594, 27508050 
 
16.00-01.00 Fotografēšanās ar kaimiņiem no 19. un 20. gadsimta. 
Piepūšamā atrakcija bērniem (sadarbībā ar Sakstagala pagasta biedrību „Gorki”). 
 
16.00 Filmas „Latgolys laikadečs” demonstrēšana (Vairākas videofilmas epizodes 
uzņemtas F. Trasuna muzejā „Kolnasāta”, filmējās muzeja kaimiņi no Sakstagala 
pagasta un citiem Rēzeknes novada pagastiem, kadri filmēti kaimiņu novados 
Krāslavā, Preiļos. Filma uzņemta pēc kaimiņa no Kantinieku pagasta, izcilā 
rakstnieka Jāņa Klīdzēja stāsta „Zelta krustiņš” motīviem). 
 
17. 00 Tikšanās ar videofilmas „Latgolys laikadečs” radošo grupu: režisoru Edgaru 
Blinovu, operatoru Māri Justu, scenārija autori dzejnieci Annu Rancāni u.c. 
 
17.30 Rēzeknes pilsētas un novada fotogrāfu izstādes „Skaistums kaimiņos” 
atklāšana un apskate. 
 
18.00 Zīmējumu konkurss bērniem un jauniešiem „Mans kaimiņš”.  
 
 
Mūsu kaimiņi 
KRĀSLAVAS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJS 
Pils iela 8, Krāslava 
65623586; kraslavasmuzejs.times.lv 
 
18.00–01.00 Daigas Lapsas akvareļu un gobelēnu izstāde. 
 
Tējas trauki. Izstāde no muzeja krājuma. 
 
19.00–19.30 Sadancosim, kaimiņ! Dejot aicina deju kopa “Alise”, Krāslava, 
vadītāja Alla Zabelova. 
 
19.00–21.00 Pie kaimiņiem zirga mugurā palīdzēs nokļūt zirgu sētas “Klajumi” 
īpašniece Ilze Stabulniece. 
 
19.00–23.00 Ar kaimiņiem pie tējas galda. Latgaļu, poļu, baltkrievu un krievu tējas 
dzeršanas tradīcijas piedāvā z/s “Kurmīši”. 
 
Iesim pie kaimiņiem podus gāzt! Podu gāšanā piedalās keramiķis, tautas daiļamata 
meistars Valdis Pauliņš. 
 
21.30–22.00 Ugunsdejas nakts tumsā izpilda grupa “QQ-Fire”, Daugavpils, vadītājs 
Juris Smuļko. 
 
 



 
 
Sābru trikmīņs 
LATGALES KULTŪRVĒSTURES MUZEJS 
Atbrīvošanas aleja 102, Rēzeknē 
64622464; www.rezekne.lv 
 
19.00 Sābru sasavasaluošona. 
Kaimiņu satikšanās pie muzeja, piedalās: Latgales Kultūrvēstures muzejs, Plōciņu 
Mase, videofilmas „Latgolys laikadečs” veidotāji un aktieri, privātā mini zoo 
„Rozītes” saimnieki. 
 
19.30 Sābris sābram draugs. Ekspresizstādes „Latgolys laikadečs” atvēršana muzejā. 
 
Videofilmas  „Latgolys laikadečs” pirmizrāde Rēzeknes KN. 
 
Ciemošanās mini zoodārzā  „Rozītes”. 
 
19.30–24.00 Sābris par sābri vysu zyna. Muzeja ekspozīciju un izstāžu apskate. 
 
20.00  Sābri roksta laika gruomotu. Muzeja akcija „...laika kalinders” – nakts 
notikumu, emociju un vērojumu pierakstīšana. 
 
Kurš sābris mudruoks? Ātrlasīšana muzejā zam deča. 
 
22.00–24.00 Sābru sasadzīduošona. Pilsētas koru un folkloras kopu dziedāšanas 
maratons pie muzeja. 
 
24.00 Sābru Art Voyage. Mākslas dienas Muzeju naktī – jauno mākslinieku 
videoperformance. 
 
01.00  Atsavasaluošona. 
 
 
ZVAIGZNES GRĀMATNĪCA 
Rīgas iela 118, Līvāni 
65341200; www.zvaigzne.lv 
 
18.00-02.00 Cenu pārsteigums Muzeju nakts laikā. 
 
  



 
 
Kaimiņi 
LUDZAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS 
J.Kuļņeva iela 2, Ludza, Latvija 
29891568; www.ludzasmuzejs.lv 
 
20.00–20.30 Kaimiņi vēsturē: ekspozīcijas „Ludzas novads Vitebskas guberņas 
sastāvā” atklāšana. 
 
20.40–21.10 Kaimiņi dabā: Rāznas nacionālā parka speciālistes Guntas Akmentiņas 
prezentācija par kukaiņiem. 
 
21.20–22.00 Kaimiņi dabā: Rāznas nacionālā parka speciālistes Aldas Stepanovas 
prezentācija par sikspārņiem. 
 
22.10–00.30 Ekskursijas dabā: muzeja Brīvdabas nodaļas teritorijā „Kukaiņu un 
sikspārņu salidojums”. 
 
 
ZVAIGZNES GRĀMATNĪCA 
K. Barona iela 43A, Ludza 
65725015; www.zvaigzne.lv 
 
18.00-02.00 Cenu pārsteigums Muzeju nakts laikā. 
 
  



 
 
Nakts piedzīvojumi kaimiņos 
NAUJENES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS 
Skolas iela 1, Naujenes ciems, Naujenes pagasts 
65471321; www.naujene.lv; www.dnd.lv  
 
Naujenes Novadpētniecības muzejs aicina čaklās rokdarbnieces Muzeju naktī 
iesaistīties lielā Musturdeķa veidošanā, ņemot līdzi adītu, tamborētu vai citā tehnikā 
veidotu 10 x 10 cm vai 20 x 20 cm lielu deķa fragmentu (kvadrātu), kurš tiks 
ietamborēts lielajā Musturdeķī. Šo deķi mēs turpināsim veidot arī Starptautiskajā 
Tautas mākslas festivālā „Augšdaugava” un nākamajā Muzeju naktī, pretendējot uz 
lielāko Musturdeķi Latgalē. 
 
15.00-24.00 Jaunu izstāžu atvēršana: izstāde, kura vēstī par naujeniešu attiecībām ar 
kaimiņiem lietuviešiem viduslaikos - „Livonijas ordeņa viduslaiku Dinaburgas pils”. 
 
Naujenes Novadpētniecības muzeja bijušās kaimiņienes Valentīnas Zeiles izstāde 
„Āfrika manā sirdī”. 
 
Izstāde-vēstījums par dažādu laiku apģērbu un modi – „Apģērbs un mode Latgalē no 
19. gadsimta beigām līdz 20.gs. 80. gadiem”.  
 
Pieejamas pastāvīgās ekspozīcijas un izstādes: 
-Tēlnieces V.Zeiles mākslas galerija. 
-Dabas ekspozīcija. 
-Etnogrāfijas ekspozīcija „Turīga zemnieka istaba”. 
-Etnogrāfijas ekspozīcija „Latgaliešu sadzīves priekšmeti un darbarīki”. 
-Izstāde „Poļu kultūras mantojums”. 
-Izstāde „Padomju laika šarms”. 
 
Atklātā mākslas krājuma „Valentīnas Zeiles darbnīca” atvēršana apmeklētāju 
apskatei. 
 
15.00-21.00 Darbojas darbnīcas bērniem un pieaugušajiem: 
-Kvīlinga suvenīru darbnīca. 
-Modes dāmu darbnīca (rotu izgatavošana). 
 
Lielā Musturdeķa veidošana Etnogrāfijas ekspozīcijā. 
 
15.00-01.00 Dažādi patīkami pārsteigumi apmeklētājiem. 
 
  



 
 
„Starp uguni un nakti”. Kaimiņu tikšanās 
PREIĻU VĒSTURES UN LIETIŠĶĀS MĀKSLAS MUZEJS 
Raiņa bulvārī 28, Preiļos 
65322731; www.preili.lv/kultura/muzeji 
 
22.00 Muzeju nakts pasākuma atklāšana (A. Paulāna ielā 4). Kaimiņu 
sasveicināšanās ( Preiļu 1. pamatskolas, Preiļu valsts ģimnāzijas, Preiļu 2. vidusskolas 
muzeji, GE Money Bank, SIA SALANG – P, VSAA Preiļu klientu apkalpošanas 
centrs, Latgales lauku konsultāciju birojs, Preiļu novada kultūras centrs). 
Iepazīstināšana ar svētku programmu. 
 
22.30 Ielūdz grāfi Borhi. Preiļu muižas kapelā apskatāma ekspresizstāde par 
muižnieku Borhu atstāto kultūras mantojumu Preiļos. 
 
Fotografēšanās salonā „Pie grāfa un grāfienes”. 
 
23.00 Un uguns tevi sauc. Skulptūru dārzā A. Paulāna ielā 4. 
Saistībā ar skulptūrām „Pērkondievs”, „Zalktis”, „Četri vēji” tiks izspēlēts baltu un 
slāvu pasaules modelis tēlos un simbolikā. 
 
Pērkondievam veltīta ozola stādīšana. 
 
Kaimiņu sadziedāšanās ( piedalās folkloras kopa „Turki”, Preiļu valsts ģimnāzijas, 
Preiļu 1. pamatskolas un Preiļu 2. vidusskolas folkloristi, Preiļu novada slāvu kultūras 
biedrības „Raduga” ansamblis „Kaļinuška”). 
 
24.00 Uguns rituāls. Kopīgi izveidotās ugunsskulptūras „Ugunszalktis debesīs” 
sadedzināšana. 
 
00.30 Kaimiņu zupa. 
 
 
ZVAIGZNES GRĀMATNĪCA 
Tirgus laukums 4, Preiļi 
65322148; www.zvaigzne.lv 
 
18.00-02.00 Cenu pārsteigums Muzeju nakts laikā. 
 
 
Kaimiņu būšana 
RAIŅA MUZEJS „JASMUIŽA” 
Aizkalnes pagasts, Preiļu novads 
65329313; http://www.memorialiemuzeji.lv 
 
18.00–01.00 Dažādas lustes Pliekšānu garā. 
  



 
 
„Stāstu es, stāsti Tu” 
SKRINDU DZIMTAS MUZEJS 
Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads 
65471009, 26420547 
 
19.00-01.00 Muzejs atvērts apmeklētājiem. 
 
19.00 Apmeklētāju sagaidīšana Skrindu dzimtas muzejā. 
 
19.30 Muzeja kaimiņu dzīvesstāsti. 
 
20.00 Patiesi stāsti par notikumiem kaimiņos.  
 
21.00 Ieskats muzeja 15 darba gadu aktivitātēs (DVD ierakstā). 
 
21.30 Tējas vakars pie Muzeju nakts atmiņu ugunskura.  
 
22.30 Muzeju nakts pārsteigums. 
 
 
Pa kaimiņu pēdām Varakļānu muižā 
VARAKĻĀNU NOVADA MUZEJS 
Pils iela 29, Varakļāni 
6486162, 29359242; http://www.varaklani.lv/turisms/varaklanu-novada-muzejs 
 
14.00–17.00 Bērnu aktivitātes „Princešu piedzīvojumi”. 
 
21.00–23.30 Varakļānu vidusskolai – 90. Bijušo vidusskolas absolventu (līdz 
1961.gadam) satikšanās vecajā skolā. Muzikālu sveicienu sniegs kaimiņi „Nagļu 
muzikanti”. 
 
23.30–01.00 Pils neredzamie iemītnieki. 
 
01.00–03.00 Dejas kaimiņu „Nagļu muzikantu” pavadījumā. 
 
 


