
 
VIDZEME 

„Ai, kaimiņi, nāburdziņi/ Kā mēs mīļi dzīvojam” 
AINAŽU UGUNSDZĒSĪBAS MUZEJS 
Kr.Valdemāra iela 69, Ainaži, Salacgrīvas novads 
64043280, 29213784 
 
19.00 Muzeja jaunās ekspozīcijas atklāšana. 
PII ,,Randa” audzēkņu zīmējumu izstāde ,,Mani kaimiņi”. 
 
Muzeja kaimiņu vizītkartes: kultūras nams, tūrisma informācijas centrs, sporta 
biedrība ,,SprintsA”, biedrība ,,Vecāki Ainažu jaunatnei”, Ainažu brīvprātīgo 
ugunsdzēsēju biedrība, K.Valdemāra Ainažu pamatskola. 
 
Vizināšana ar ugunsdzēsēju automašīnām. 
Ugunīgās gaiļa zupas vārīšana. 
Dejas disko ritmos. 
 
 
Kaimiņu klapatas 
AIZKRAUKLES VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJS 
„Kalna Ziedi”, Aizkraukle 
28305405, 65123351 
 
20.00 „Smalks pētījums par kaimiņiem iz muzeja krājumiem” – audiovizuāls 
priekšnesums. 
„Ko Tu zini par kaimiņiem?” – viktorīna lieliem un maziem. 
 
20.30 „Mēs tikāmies Kalna Ziedos”. 
Kaimiņu - Jaunjelgavas kultūras nama jauniešu kora dziesmots uzvedums. 
 
21.00 „Kaimiņu būšana” – 1.daļa. Kaimiņu - Madonas absurda teātra izrāde. 
 
21.30 „Kur aprakta kaimiņa manta?” – nakts orientēšanās sacensības. 
 
22.00 Smalks pētījums iz muzeja krājumiem par kaimiņu dārgumiem – audiovizuāls 
priekšnesums. 
 
22.15 „Kaimiņu klapatas”. Kaimiņu - Aizkraukles novada kultūras nama jauniešu 
vokālā ansambļa uzvedums. 
 
22.30 „Kaimiņu būšana” – 2.daļa. Kaimiņu – Madonas absurda teātra izrāde. 
 
23.00 Smalks pētījums iz muzeja krājumiem par kaimiņu dārgumiem – audiovizuāls 
priekšnesums. 
 
23.15 „Kaimiņu dziedošās ģimenes”. Kaimiņu - Skrīveru kultūras nama dziedošo 
ģimeņu konkursa laureātu koncerts. 
 
Aizkraukles novada dome cienās visus apmeklētājus ar domes darbinieku un deputātu 
vārītu zupu kaimiņu gaumē. 



 
 
„Mousu sābri sadzeivā draudzīgi” 
ALŪKSNES MUZEJS 
Pils iela 74, Alūksne 
64381321 
 
18.00–20.00 Alūksnes Jaunās pils vecās kino zāles telpās vēsturiskās filmas „Lielais 
ugunsgrēks” demonstrēšana. Alūksnes muzeja centrālajā izstāžu zālē prezentācijas no 
cikla „Ielu stāsti”- „Pils iela” un „Šloskroga vēsture”. 
 
19.00–20.00 Alūksnes muzeja centrālajā zālē fotoslaidu „Toreiz un tagad” 
demonstrēšana. Fotoliecības par pilsētas vēsturi, kultūrvēsturisko mantojumu, kas 
saglabājies līdz mūsdienām. 
 
20.00–21.00 Alūksnes Jaunās pils vecās kino zāles telpās vēsturiskās filmas „Lielais 
ugunsgrēks” demonstrēšana. Alūksnes muzeja centrālajā izstāžu zālē prezentācijas no 
cikla „Ielu stāsti” - „Pils iela” un „Šloskroga vēsture”. 
 
21.00–01.00 Alūksnes muzeja centrālajā zālē fotoslaidu „Toreiz un tagad” 
demonstrēšana. Fotoliecības par pilsētas vēsturi, kultūrvēsturisko mantojumu, kas 
saglabājies līdz mūsdienām. 
 
 
ZVAIGZNES GRĀMATNĪCA 
Lielā Ezera iela 2, Alūksne 
64321468; www.zvaigzne.lv 
 
18.00-02.00 Cenu pārsteigums Muzeju nakts laikā. 
 
 
„Pāri žogam kaimiņa pagalmā”  
ANDREJA PUMPURA LIELVĀRDES MUZEJS 
E. Kauliņa aleja 20, Lielvārde 
65053759; www.lielvarde.lv 
 
18.00 Lielvārdes novadā pašražotās produkcijas izstāde – tirdziņš. „Vai tu zini, ko 
protu es?” 
 
19.00-01.00 „Darbiņš man prieku deva”– izstādes muzejā. 
 
19.00 Novada pašdarbības kolektīvu koncerts un atraktīvāko, sirsnīgāko, 
izveicīgāko, dāsnāko utt. kaimiņu sumināšana. „Palieli savu kaimiņu un tu pats tapsi 
palielīts.” 
 
21.00 Zaļumballe muzeja pagalmā „Kaimiņos skaistas meitas...”  
 
21.00-21.30 „Kāds podiņš, tāds vāciņš” -  Lielvārdes labākā novada uzņēmēja un 
uzņēmuma izvēlēšana. 
 
24.00 „Nekur nav tik labi kā mājās.” Lielvārdes novada uzņēmēja gratulēšana. 
Lampionu palaišana gaisā. 



 
 
„Ejam ciemos pie kaimiņiem!” 
ANDREJA UPĪŠA MEMORIĀLMĀJA AR DĀRZU SKRĪVEROS 
Daugavas iela 58, Skrīveri, Skrīveru novads 
65197221; www.upisamuzejs.lv; www.memorialiemuzeji.lv 
 
19.00–20.00 Daces Dambergas salmu pinumu izstādes atklāšana. Radošā darbnīca. 
 
20.00 Literāri muzikāls uzvedums „Ejam ciemos pie kaimiņiem”. Piedalās Skrīveru 
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un pedagogi. 
 
21.00 Radošā darbnīca „Mans roku darbs” kopā ar „Skrīveru Saldumiem”. 
 
22.00–01.00 Sadziedāsim, sadejosim ar kaimiņiem karaokes ritmos! 
 
 
„Kaimiņi laiku lokos” 
ĀRAIŠU ARHEOLOĢISKAIS MUZEJPARKS 
Āraiši, Drabešu pagasts, Amatas novads 
64107080; www.lnvm.lv ; www.history-museum.lv 
 
līdz 19.00 Muzeju nakts velobrauciens „Cēsis-Āraiši” sadarbībā ar Cēsu Kultūras 
un Tūrisma centru un aktīvā tūrisma centru „Eži”, aicināti piedalīsies visu vecuma 
grupu dalībnieki. 
 
19.00–01.00 Āraišu arheoloģiskā muzejparka Meitu salā:  
-stāsti, nostāsti, teikas un pasakas par Āraišiem un Cēsīm arheologu stāstījumos, 
-vidzemnieku dziesmas, dejas un rotaļas izdejos Āraišu ezerpils kaimiņi. 
 
19.00–22.00 Leģendām apvītās Āraišu ezermītnes apskate. 
 
22.00–24.00 Meža nakts klusumā un putnu lidojuma radītajās skaņās palīdzēs 
ieklausīties Andris Klepers. Iepazīsimies ar vismazākajiem kaimiņiem – kukaiņiem. 
Pie Āraišu ugunskura varēs nogaršot īpašo, Muzeju naktij gatavoto saldo našķi 
„Kaimiņi” un izbaudīt „Āraišu tēju”. 
 
 
“Diedams un smiedams laimi ķer ciet...” (Fr.Bārda) 
BĀRDU DZIMTAS MEMORIĀLAIS MUZEJS „RUMBIŅI” 
„Rumbiņi”, Pociems, Limbažu novads 
26329315 
 
19.00-20.30 Iepazīšanās ar muzeja ekspozīciju. 
Izstādes “No kaimiņu pūra lādēm” atvēršana. 
Kaimiņu pagastu prezentācijas. 
 
21.00-1.00 Vakarēšana muzeja dārzā: 
-Pociema, Umurgas, Pāles, Viļķenes kultūras namu pašdarbības kolektīvu izklaides 
programma. 
-Rotaļas, atrakcijas, danči – Folkloras kopas “Airi” vadībā. 
-Kopīgs ugunskurs, etnisku mielastu gatavošana un baudīšana. 



 
 
„Labi kaimiņi – zelta vērtībā” 
BIRZGALES MUZEJS „RŪĶI” 
Parka iela 2, Birzgale, Ķeguma novads 
26409803 
 
19.00-01.00 Birzgalieša Ulda Onzuļa pildspalvu kolekcijas izstāde ”Ja vēlamies 
rakstīt kaimiņam”. 
 
Izstāde no muzeja krājuma „Priecājos par pastkarti”. 
 
Folkloras grupas „LAIVA” (Rīga) koncerts „Skan kaimiņos – Sēlijā pierakstīta 
dziesma”. 
 
 
Kaimiņu būšana 
BRĀĻU JURJĀNU MEMORIĀLAIS MUZEJS „MEŅĢEĻI” 
„Meņģeļi”, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads 
9431659 
 
18.30–01.00 Tuvāku un tālāku kaimiņu satikšanās „Meņģeļos” ar lielīšanos, 
izrādīšanos un sevis parādīšanu citiem. 
  



 
Vīru nakts jeb vakara junda Cēsu pilī 
CĒSU VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJS 
Pils laukums 9, Cēsis 
64122654; www.vvtc.cesis.lv 
 
21.00 Muzeja nakts atklāšana:  
-Vakara junda Jaunās pils pagalmā pēc vairāk kā astoņdesmit gadiem. Piedalās 
muzeja „drošsirdīgākie” kaimiņi: NBS Instruktoru skola un LR Nacionālo bruņoto 
spēku Štāba orķestris. 
-Kopīgs karavīru un muzeja nakts viesu gājiens orķestra pavadībā pa Cēsu ielām uz 
pils dārzu. 
 
21.30–1.00 Pils dārzā 
-Viduslaiku pils simboliskā „iedegšanas” ceremonija. 
-Nacionālo bruņoto spēku Štāba orķestra defilē programma un koncerts. 
-Latviešu karavīru dziesmas pie ugunskuriem kopā ar dziedošākajiem Cēsu vīriem. 
-„Drošsirdīgo cīņas” – spēka, gudrības un cīņas meistarības demonstrējumu 
paraugstunda Instruktoru skolas karavīru vadībā iespējams līdzdarboties muzeja nakts 
viesiem. 
-Digitālā izstāde „Latvijas armijas 8. Daugavpils kājnieku pulks un viņu laiks Cēsīs 
un Jaunajā pilī”. 
 Brīvdabas kino pils dārzā: 

Kino stāsts par leģendāro 20. gadsimta filmu reportieri, cēsnieku Jāni Doredu. 
Latvijas armijas karavīri 1920. – 1930. gadu kinolentēs. 

-Vēsturiska izrāde par „kaimiņu būšanām un nebūšanām”. 
-Muzeja nakts garumā: Viesu labsajūtai darbosies „armijas virtuve” ar ne mazāk kā 
trīs ēdieniem. 
 
22.00-1.00 Jaunajā pilī 
-Izstāde „Fotogrāfs un kinooperators Jānis Doreds – cēsnieks Latvijā un pasaulē”. 
Jāņa Doreda uzņemto dokumentālo filmu demonstrējumi. 
-Izstāde no Alitus (Lietuva) novadpētniecības muzeja „Pilskalni Alitus novadā 
Lietuvā”. Videomateriāli par lietuviešu tradicionālo kultūru. 
 
22.00-1.00 Izstāžu namā 
-Cēsu novada mākslas izstāde un salons „Mākslas un Mūzikas Druva”. 
 
Pie kaimiņiem pilsētā 
-Cēsu Sv. Jāņa baznīcā – skats uz pilsētu no baznīcas torņa. 
-Seno rotu kalvē – ciemos pie rotkaļa Daumanta Kalniņa. 
-„Zvaigznes” grāmatnīcā – labo cenu „parāde”. 
-Bij. Cēsu alus darītavā – Smilšu māksla mākslinieka Elmāra Gaigalnieka darbnīcā. 
-Aktīvās atpūtas centrā „Eži” – Cēsu velodromam 120! Velobrauciens pie kaimiņiem 
uz Āraišu arheoloģisko muzejparku caur atpūtas kompleksu „Rakšiem”. 
(Par izbraukšanas laiku – sekojiet informācijai!) 
 
ZVAIGZNES GRĀMATU NAMS 
Rīgas iela 2, Cēsis 
64122243; www.zvaigzne.lv 
 
18.00-02.00 Cenu pārsteigums Muzeju nakts laikā. 



 
 
,,Es mācos pa savu laiku noautām kājām iet” (S. Radiņa) 
DRUVIENAS VECĀ SKOLA – MUZEJS 
„Vecā skola”, Druvienas pagasts, Gulbenes novads 
26473671 
 
Mācību stundas 30-to gadu gaisotnē (laikam atbilstoši mācību līdzekļi, tērpi, telpu 
apgaismojums): 
 
20.00 Darbmācība – meldru un doņu pīšanu mācīs Velta Pētersone no kaimiņu 
novada – Piebalgas. 
 
21.00 Biškopība – mācīs biškopis un mežkopis Ainārs Zvirgzdiņš no Druvienas. 
 
22.00 Dabas mācība – Mana brīnumzālīte – mācīs Agrita Gailīte no kaimiņu pagasta 
– Rankas. 
 
23.00 Druvienas vēsture – mācīs muzeja vadītāja Ligita Zvaigznekalne. 
 
Pēc stundām skolas bērnu un skolotāju sadziedāšanās Vecās skolas pagalmā. Maizes 
kulītes jāņem līdzi no mājām. Zāļu tējas vārīs Vecās skolas saimnieces. 
 
 
„Par spīti grūtiem laikiem/ Dzied jautri mūsu bars…” (Ed. Veidenbaums) 
EDUARDA VEIDENBAUMA MEMORIĀLAIS MUZEJS „KALĀČI” 
„Kalāči”, Liepas pagasts, Priekuļu novads 
64195309; www.priekuli.lv 
 
20.00 Sezonas atklāšana. 
 
20.15 Kaimiņi – Cēsu Neredzīgo biedrības drāmas kopa „Aina” ar izrādi „Savedēji”. 
 
20.30-23.00 „Kalāču” kaimiņu bērniem un jauniešiem Pārsteigumu taka kopā ar 
jauniešu centru „Apelsīns”. 
 
20.00-01.00 Pankūku cepšana, tējas vārīšana un kaimiņu satikšanās pie ugunskura 
ar dziesmām. 
 
 
Kaimiņi – vārīsim ziepes! 
GULBENES NOVADA VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJS 
Brīvības iela 10, Gulbene 
64473098; www.gulbenesmuzejs.lv 
 
19.00-01.00 Muzeja atklātā krājuma glabātavā - klētī (Brīvības ielā 9): 
Ziepju vārīšana, sārma pagatavošana, traipu tīrīšana. 
 
Muzeja izstāžu zālēs (Brīvības ielā 10): 
Izstādes V. Ušpele, V. Stupāne ” Ceļavējš Gulbenē” un” Latvieši Līgo”. 
 
Dzied un spēlē ielu muzikanti. 



 
 
ZVAIGZNES GRĀMATNĪCA 
Ābeļu iela 17b, Gulbene 
64471099, www.zvaigzne.lv 
Pasākuma nosaukums  
 
18.00-02.00 Cenu pārsteigums Muzeju nakts laikā. 
 
 
Kaimiņu būšana 
JAUNLAICENES MUIŽAS MUZEJS 
„Dravnieki” Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads 
29356277; www.aluksne.lv 
 
19.00; 20.00; 21.00; 22.00; 23.00 Muzeja ieguldījuma projektā: „Zudusī Latvija” 
(sadarbība ar kaimiņiem – Veclaicenes pagastu) apskate. Deju skola danču placī 
(iespēja apgūt divas populāras „Latvijas laika” dejas). 
 
19.30; 20.30; 21.30; 22.30 Filmu studijas „Balti” filmiņa „Malienas muzikanti” (uz 
balli Malienā sabrauc tuvi un tāli kaimiņi). 
 
19.00-01.00 Stafete „Fiksais kaimiņš”. 
Izstāde „Ceļš zem kājām”. 
Galda spēle „No muižas uz baznīcu”. 
„Malēniešu vārdu spēle”.  
Pastaliņu darbnīca – suvenīra pastaliņas izgatavošana. 
Kaimiņu cienāšana ar to, ko Dievs devis. 
 
 
„Kopā varam, kopā darām …” 
JĀZEPA VĪTOLA MEMORIĀLAIS MUZEJS „ANNIŅAS” 
„Anniņas”, Gaujienas pagasts, Apes novads 
26546842; www.gaujiena.lv 
 
19.00-19.15 Ievads kaimiņu būšanai. 
 
19.15-20.30 Gaujienas amatierteātra „Kaķu nams” izrāde „Runča fon Zābaka 
pavasaris”. Lugas autore un režisore Elga Rācene. 
 
20.30-21.30 Zivju ķeršanas sacensības. 
 
21.30-22.00 Veiklības stafete „jaunajiem kaimiņiem”- skolu bērniem. 
 
21.30-22.30 Zivju zupa (no „Anniņu” dīķa zivīm). 
 
22.30-22.50 Prezentācija „Muzejs laiku lokos” (J. Vītola memoriālajam muzejam 
„Anniņas” - 50). 
 
22.50-01.00 Galda spēles dažāda vecuma spēlētājiem muzejā un tā apkārtnē. Kāršu 
spēle kā Vītola laikos. 
 



 
 
„Pie nāburgiem” 
LIMBAŽU MUZEJS 
Burtnieku iela 7, Limbaži 
4070894 
 
19.00–01.00 Mūžizglītības centrā „Filcītis” (kādreizējas fabrikas „Limbažu Filcs” 
sarkanajā stūrītī): 
-koncerts, 
-radošās darbnīcas, 
-Brīvdabas kinozāle lieliem un maziem, 
-balle, 
-vēsturisks ceļojums pa seno fabrikas teritoriju, 
-nakts noslēgums. 
 
18.30–24.00 Ceļojums pa Limbažu novada muzejiem. 4 autobusi dodas uz muzejiem: 
-Bārdu dzimtas memoriālais muzejs „Rumbiņos”; 
-Pāles novadpētniecības muzejs; 
-Minhauzena muzejs; 
-E. Melngaiļa muzejs Vidrižos; 
-Vides izglītības centrs- Meža muzejs Ķirbižos. 
 
 
„Es ar saviem kaimiņiem mūžam labi sadzīvoju...” 
KALNCEMPJU PAGASTA VIKTORA ĶIRPA ATES MUZEJS 
„Ate”, Annas pagasts, Alūksnes novads 
29400393; 26563597; www.atesmuzejs.lv 
 
19.00-19.30 Kaimiņu sagaidīšana. 
 
19.30-20.30 Izstādes „Ai, kaimiņi, ai, kaimiņi, diži tavi arodiņi” atklāšana. 
 
20.30-24.00 Kopā ar kaimiņiem kausim cūciņas, apgūsim seno svēršanas prasmi, 
burtosim malēniski un orientēsimies lauku sētas un mīklu labirintos. 
 
21.00-01.00 Lustes lauku sētā „Sanāciet, kaimiņi, sadancojiet!” 
 
  



 
 
„Es ar savu nāburdziņu…” 
MADONAS NOVADPĒTNIECĪBAS UN MĀKSLAS MUZEJS 
Skolas iela 12, Madona 
64822480; www.madonasmuzejs.lv, www.emadona.lv 
 
18.00-19.00 Iepazīšanās ar muzeja krājumu Skolas ielā 12. 
 
18.00-19.00 Orientēšanās sacensības: 
„Madonas pilsētas vēsturiskās ēkas 1900...1920....1930....”. 
Starts un finišs pie muzeja izstāžu zālēm Skolas ielā 10a. 
 
19.00-01.00 Izstādes muzejā „Madonas mākslinieku Mākslas dienu izstāde”, „Elzas 
Rudenājas sapņi”, „Madonai 85 un vairāk ”– seno priekšmetu minēšana, jautras 
viktorīnas. 
 
19.00-20.00 Izstādes „Elzas Rudenājas sapņi” atklāšana. 
Skolēnu teātris „Ar mugursomu plecos”. 
 
no 21 .00 Kaimiņu izrādīšanās: 
- Madonas vispārizglītojošās skolas. 
- Bērnu un jauniešu centrs. 
- Tēlotājas mākslas studija. 
- Spēka vīru demonstrējumi.  
 
Radošās darbnīcas „Nakts plenērs”. 
 
Top kolektīvā glezna „Tuvie un tālie kaimiņi”. 
 
Dabas materiālu darbnīcas. 
 
Fotosalons „Kaimiņu būšana”. 
 
Ugunskurs - zāļu tējas...... 
 
 
ZVAIGZNES GRĀMATNĪCA 
Poruka iela 3A, Madona 
64822402, www.zvaigzne.lv 
 
18.00-02.00 Cenu pārsteigums Muzeju nakts laikā. 
 
 
„Nāc klausies – es dziedu” 
MAZSALACAS NOVADA MUZEJS 
Rīgas iela 1, Mazsalaca, Mazsalacas novads 
64251781, 26519165; www.mazsalaca.lv 
 
22.00 Izstāde: „Somas, somiņas”. 
Koncerta uzvedums „Nāc klausies – es dziedu”. 
Viesu cienastā „Velna dzira”. 



 
 
Kaimiņi 
OGRES VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJS 
Brīvības iela 15, Ogre 
65024345; www.ogresmuzejs.lv 
 
20.00–01.00 Ekspozīciju „Ogre – peldu un gaisa kūrorts”, „Leģendārā Ogre” un 
Elitas Patmalnieces personālizstādes apskate. 
 
20.00–21.30 Elitas Patmalnieces darbnīca - mākslas darba tapšana piedaloties 
apmeklētājiem. 
 
21.30–22.00 Elitas „Turbānu” salons. Apmeklētājas aicinātas ņemt līdzi šalles un 
lakatus, lai tos Elitas vadībā pārvērstu atraktīvās galvassegās – turbānos.  
 
22.00–22.45 Promenāde pa Brīvības ielu zinoša gida pavadībā. Stāsti par ēkām un 
kaimiņiem. Fotografēšanās.  
 
ZVAIGZNES GRĀMATNĪCA 
Brīvības iela 2, Ogre 
65023909; www.zvaigzne.lv 
 
18.00-02.00 Cenu pārsteigums Muzeju nakts laikā. 
 
 
Kaimiņu būšana 
PIEBALGAS MUZEJU APVIENĪBA „ORISĀRE” 
A. Austriņa piemiņas muzejs „Kaikaši”, Brāļu Kaudzīšu memoriālais muzejs „Kalna 
Kaibēni”, E. Dārziņa un J. Sudrabkalna memoriālais muzejs „Jāņaskola”, K. Skalbes 
memoriālais muzejs „Saulrieti” 
Vecpiebalgas novads, Jaunpiebalgas novads 
26494406; www.vecpiebalga.lv 
 
Vecpiebalgas tirgus laukums: 
19.00 Piebalgas slavenāko pušelnieku Ķenča un Pāvula atklāšanas runa. 
Amatnieku un zemnieku tirdziņš. 
no 24.00-… Vispārīga dancošana sentēvu garā. 
 
Antona Austriņa piemiņas muzejs „Kaikaši” 
20.00-24.00 Kaikašu „Kaimiņu satikšana” Antona Austriņa Puiškana atmiņās. 
Puiškana spēles. 
 
Brāļu Kaudzīšu memoriālais muzejs „Kalna Kaibēni” 
20.00-24.00 „Kalna Kaibēnu” kaimiņi no seniem laikiem līdz mūsdienām. 
 
Emīla Dārziņa un Jāņa Sudrabkalna memoriālais muzejs „Jāņaskola” 
20.00-24.00 Pārnovadu kaimiņi. Mūzika, dzeja un māksla. 
Rīgas Lutera draudzes mākslinieku izstādes „Atgriezies Piebalgā” atklāšana. 
 
Kārļa Skalbes memoriālais muzejs „Saulrieti” 
20.00-24.00 Neredzamās pasaules kaimiņi. 



 
 
„Kaimiņi – tuvie un tālie” 
RŪDOLFA BLAUMAŅA MEMORIĀLAIS MUZEJS „BRAKI” 
„Braki”, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads 
64871569, 26388629; www.braki.lv 
 
20.00-21.00 Saimes istabā muzikāli literārs vakars „Kaimiņi – tuvie un tālie” 
(piedalās Liepājas teātra aktieris Ēriks Vilsons). 
 
21.15-23.00 Aktivitātes „Braku” teritorijā: 
Nakts orientēšanās „Brīnumi meža biezokņos” (kontrolpunktos jautrie pārbaudījumi 
un tikšanās ar atraktīvajiem krieviem, karstasinīgajiem āfrikāņiem, šarmantajiem 
frančiem, neparastajiem jūras laupītājiem, dižajiem vāciešiem un labsirdīgajiem 
ķīniešiem). 
 
Saimes istabā „Dziedāsim dažādu tautu dziesmas!” 
Pie rijas „Mans internacionālais foto”. 
Sīklopu kūtiņā darbnīca „Vai tici brīnumiem?” 
 
22.30-01.00 Balle „Reiz satikās kaimiņi…” 
 
 
„Kaimiņu būšana – igauņi” 
SALACGRĪVAS MUZEJS 
Sila iela 2, Salacgrīva 
64071981; http://www.salacgriva.lv/lat/salacgriva/muzejs/ 
 
19.00-01.00 
19.00 Kaimiņu igauņu sagaidīšana. 
 
19.15 Muzejā: Interaktīvas ekspozīcijas „Zutiņš murdā” atklāšana jeb stāsts ar 
līdzdarbošanās iespēju par nēģu, lašu un zušu zveju Salacas upē un jūrā. 
 
Sacensības: 
-Saplēstu fotogrāfiju salikšanā. 
-Ledus iznesta nēģu tača atjaunošanā. 
-Muzeja sagatavotu cieto riekstu košanā. 
19.30 1.tūre 
20.00 2.tūre 
20.30 3.tūre 
21.00 4.tūre 
 
20.00–23.00 Laukumā pie muzeja vēl arī citas „šanas”: 
-Kaimiņu sasaukšanās un lielīšanās. Vadīs folkloras kopa „Cielava”. 
-Tīkla mešana. 
-Tača koku gatavošana. 
-Tača sišana. 
-Tirgošanās. 
-Preču svēršana un mērīšana. 
 
21.00–23.00 Igauņu cienasta gatavošana un noprovēšana. Noslēgums. 



 
 
„Katram darbam savs laiks, katrai dienai sava nakts!” 
STAICELES LĪBIEŠU MUZEJS „PIVĀLIND” 
Lielā iela 14, Staicele, Alojas novads 
64035155, 28673984l; www.staicele.lv 
 
6.00-15.00 „Staiceles vimba 2011”. Atklātās makšķerēšanas sacensības 
profesionāļiem un amatieriem: „Nāc, kaimiņ, makšķerē!” (norises vieta – Salacas upe 
Staicelē). 
 
12.00-18.00 „Kurš kuru...” Atrakcijas, rotaļas, spēles (norises vieta – Staiceles 
centrs un parks). 
 
16.00 Koncerts „Salaca, Salaciņa...” (norises vieta – Staiceles estrāde). 
 
17.00 Zivju zupas degustācija „Gardi gan!” (norises vieta – Staiceles estrāde). 
 
21.00–1.00 Ekspozīcijas par Staiceles Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību „Viens 
par visiem, visi par vienu” atklāšana un brošūras par Staiceles Brīvprātīgo 
ugunsdzēsēju biedrību atvēršanas svētki (norises vieta – Staiceles muzejs). 
 
 
„Es savam kaimiņam” 
TĒLNIEKA VOLDEMĀRA JĀKOBSONA MEMORIĀLĀ MĀJA-MUZEJS 
„Galdiņi”, Bebru pagasts, Kokneses novads 
65164294; 29619832 
 
20.00 Iepazīšanās ar Voldemāra Jākobsona drauga, tēlnieka Laimoņa Blumberga 
izstādi „Mūžīgais skaistums”. 
 
20.15 „Ak, kas par skriešanu, ak, kas par smiešanu!” – jautras izdarības bērniem 
muzeja dārzā. 
 
Bērzaunes amatierteātra izrāde: H. Paukšs „Muitnieka māja”. 
 
21.30 „Kaimiņu būšana” – latviešu literatūrā noskatīti un dzīvē novēroti asprātīgi 
redzējumi par kaimiņu attiecībām, kā arī atmiņu stāsti par Voldemāra Jākobsona 
kaimiņiem Bebros. 
 
22.00 „Ak, kaimiņi, nāburdziņi, nu ir laiks sadziedāt!” – kaimiņu sadziedāšanās pie 
ugunskura muzeja dārzā. „Voldiņa” tējas nobaudīšana. 
 
  



 
 
Kaimiņi 
VALKAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS 
Rīgas iela 64, Valka, Valkas novads 
64781199; 64722198; www.valka.lv  
 
19.00–01.00 Fotografēšanās pie stafāžām – semināra audzēkņu tēliem. 
19.00-22.00 Valkas un Valgas (Igaunija) muzeju konkurss „Meklējam dārgumus 
pie kaimiņa”. 
 
20.00 Valkas pamatskolas teātra pulciņa izrāde pēc R.Blaumaņa lugas 
„Skroderdienas Silmačos” motīviem ( režisore E.Kačevska). 
 
21.00 Izstādes „Spēles prieks”, veltīta pirmajai valcēniešu teātra izrādei 1871.gadā, 
atklāšana. 
 
21.00-01.00 Sveču lukturi „Ēnu teātris”. Valkas pamatskolas un Valkas mākslas 
skolas audzēkņu darbi.  
 
23.30 Konkursa „Meklējam dārgumus pie kaimiņa” noslēgums, uzvarētāju 
apbalvošana. 
 
  



 
 
“Lietu otrā dzīve” 
VALMIERAS MUZEJS 
Bruņinieku iela 3, Valmiera 
64224770; www.muzejs.valmiera.lv 
 
19.00-24.00 Izstāžu namā: 
„Lietu otrā dzīve“ Valmieras un apkārtnes mākslinieki. 
„Dzimusi Gaujas krastā“- Pārgaujai – 90. Izstāde no muzeja krājuma. 
 
17.00-23.00 Muzeja pagalmā: „Es pats liels mākslenieks“ - piedalās muzeja draugi, 
sadarbības partneri, kaimiņi,  
 
18.00 Pilskalna mājas atklāšana 
 
19.00-01.00 Pilskalna mājas apskate. 
 
18.00-20.00 Ekskursija ar piedzīvojumiem „Gaujas abos krastos“, vada ViA 
studenti. Pulcēšanās pie Vidzemes augstskolas. 
 
19.00 Izstāžu „Lietu otrā dzīve“ un „Dzimusi Gaujas krastā“, atklāšana Izstāžu 
namā. 
 
20.00-22.00 Peldošās bildes „Vecpilsētas ainava pie Gaujas” Gaujmalas 
dreikambara 2. Stāvā. 
 
Radošā darbnīca “Taisi vecu par jaunu”. 
 
20.00 „Es dziedāju uz Gaujas krasta” – muzicē kamerkoris „Skan” pie Pilskalna 
mājas. 
 
21.00 Zaļumballe „Abulmalas burlaku“ stilā ar danču tūrēm Gaujmalas dreikambarī. 
 
22.30 Nakts ekskursija “Kas notiek?” Piedalās ViA studenti. 
 
 
ZVAIGZNES GRĀMATNĪCA 
Rīgas iela 20, Valmiera 
64223500; www.zvaigzne.lv 
 
18.00-02.00 Cenu pārsteigums Muzeju nakts laikā. 


