
 
 
VECRĪGA UN TĀS TUVĀKĀ APKĀRTNE 
 
 
„Kaimiņi laiku lokos” 
LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS 
Pils laukums 3, Rīga 
67221357; www.lnvm.lv; www.history-museum.lv 
 
18.00–01.00 
Organizatori (kaimiņi): Latvijas Valsts prezidenta kanceleja, Latvijas Nacionālais vēstures 
muzejs, Valsts a/s Latvijas Pasts, Latvijas suvenīru veidotāju apvienība „Nice Place” un 
konditorejas darbnīca „Aniva”. 
 
Valsts prezidenta rezidences daļa priekšpilī: 
-Valsts prezidenta dāvanu zāles apskate. 
-Rīgas pils darbinieku stāsti par Rīgas pili 20.gadsimtā. 
-Rīgas pils skulptūru dārza apskate. 
-Rīgas pils 20.gadsimta fotogrāfiju projekcijas. 
 
Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā: 
-Muzeja pamatekspozīcija vakara krēslā – ceļojums laikā no akmens laikmeta līdz 
1940. gadam. Muzeja speciālistu komentāri par interesējošajiem Latvijas vēstures 
jautājumiem. 
-Piedāvājums nobaudīt īpašo, Muzeju naktij gatavoto saldo našķi „Kaimiņi” (cepēji 
konditorejas darbnīca „Aniva”) un „Rīgas pils kafiju”, „Āraišu tēju” un „Dauderu 
kakao”. 
-Iespēja nosūtīt kaimiņam, draugam vai radam apsveikumu ar Muzeju nakts zīmogu 
un iegādāties nacionāla rakstura suvenīrus.  
-Fotosalons „Kaimiņi laiku lokos” – apmeklētāji iejūtas bruņinieka, pils galma dāmas, 
mūka, kavaliera un citu varoņu lomās. 
 
 
„Pie kaimiņiem ir labāk!” 
RAKSTNIECĪBAS UN MŪZIKAS MUZEJS 
Pils laukums 2, Rīga 
67227782; www.rmm.lv 
 
No 17:00 – ...  
Ekspozīcija „Pie kaimiņiem ir labāk!” uz muzeja fasādes aplūkojama visu nakti, 
turklāt bez nepieciešamības stāvēt rindā, lai iekļūtu muzejā. Muzeja ēkā, savulaik 
Vidzemes guberņas ģimnāzijā, mācījies Kristiāns Jāks Pētersons – Latvijā dzimis 
igauņu dzejnieks, igauņu literatūras pamatlicējs, tādēļ Muzeju naktī Rakstniecības un 
mūzikas muzejs sūta sveicienu kaimiņzemes rakstniecībai.  
  



 
 
Naudas ceļi Latvijā, Baltijā, Eiropā 
LATVIJAS BANKA. APMEKLĒTĀJU CENTRS „NAUDAS PASAULE” 
K.Valdemāra ielā 2A, Rīga 
67022297; http://www.bank.lv/nauda/apmekletaju-centrs-naudas-pasaule 
 
19.00-01.00 Kā aprit neredzamā nauda. Informācijas punkti par bezskaidras naudas 
maksājumiem. 
 
Naudas pasaule. Interaktīva ekspozīcija par naudas lomu tautsaimniecībā. 
 
Pasaules zelts un sudrabs Latvijas monētām. Starptautiski godalgotā Latvijas nauda. 
 
19.30-22.30 Kā Igaunija ieviesa eiro. Lekcijas un sarunas ar apmeklētājiem.  
 
 
„Kaimiņi no pagraba” 
LATVIJAS NACIONĀLĀ MĀKSLAS MUZEJA - IZSTĀŽU ZĀLE ARSENĀLS 
Torņa iela 1, Rīga 
67213695; www.lnmm.lv 
 
19.00–01.00 
Izstāde „Pie dzintara jūras”. 
Stāsti par tēlniecības kolekcijas darbiem pie izstāžu zāles „Arsenāls”. 
Mūzika. 
 
 
„Ubi concordia, ibi victoria” 
LR SAEIMAS NAMS 
Jēkaba iela 11, Rīga 
67087321; www.saeima.lv 
 
18.00–24.00  
Sarkanā zāle 
„Iepazīsti kaimiņu!” – Saeimai pasniegtās protokolārās dāvanas un ekskluzīvi 
materiāli no Saeimas arhīviem. 
 
Dzeltenā zāle 
„Ubi concordia, ibi victoria” – Baltijas Asamblejas divdesmitgadei veltīta izstāde. 
 
Balsošanas zāle 
„Balso par svētku logo!” – ikviens aicināts izvēlēties logotipu LR konstitucionālā 
likuma „Par Latvijas Republikas valstisko statusu” pieņemšanas un LR faktiskās 
neatkarības atjaunošanas 20. gadadienai, kas tiks atzīmēta 2011. gada 21. augustā. 
 
Sēžu zāle. Interjera apskate. 
Aicinām apmeklētājus, ierodoties parlamenta ēkā, ņemt līdzi personu apliecinošu 
dokumentu. Drošības apsvērumu dēļ lūdzam neienest Saeimas ēkā citiem 
apmeklētājiem bīstamus priekšmetus, kā arī neierasties alkohola reibumā.  



 
 
„Sacrum”. Svētā Jēkaba katedrāle laikmetu griežos 
RĪGAS SVĒTĀ JĒKABA KATEDRĀLE 
Jēkaba iela 9, Rīga  
67326419; www.katolis.lv/katedrale 
 
17.00–01.00  
17.00 „Dievs runā klusumā.” 
 
18.00 „Dievs runā liturģijā un tās skaistumā.” Dievkalpojums jeb svētā Mise. 
 
19.00 „Dievs runā vēsturē” – īss skečs iz 13.gs Rīgas dzīves. Notikumi norisinās 
Svētā Jēkaba baznīcas tuvumā. 
 
20.00 „Dievs runā šodien.” Jaunu cilvēku liecības, par Dieva reālo darbību šodien. 
 
21.00 „Dievs runā dievnamā.” Iespēja baudīt dievnama gaisotni gregoriskās mūzikas 
pavadījumā. Paralēli aplūkojami seni katedrāles dievkalpojuma paramenti. 
 
 
„Kaimiņi” 
LATVIJAS ARHITEKTŪRAS MUZEJS 
Mazā Pils iela 19, Rīga 
67220779; www.archmuseum.lv 
 
19.00-01.00 Ungāru mūsdienu arhitekta Imres Makoveca darbu izstāde. 
 
 
„Paver durvis, kuras aicina un sauc!” Kara muzejam tikai – 95! 
LATVIJAS KARA MUZEJS 
Smilšu iela 20, Rīga 
67228147; www.karamuzejs.lv 
 
Sagaidot muzeja jubileju, draugiem, kaimiņiem un viesiem būs atvērtas ne tikai durvis 
un logi, bet pirmo reizi muzeja pastāvēšanas laikā arī muzeja pazemes eja. 
 
19.00–01.00 pastaiga muzeja pazemē: unikālas inženiertehniskās izbūves – muzeja 
ventilācijas sistēma, katlu māja, skats caur atslēgas caurumiem muzeja ikdienā, vecā 
lielgabala skaņās un muzeja ekspozīcijās. 
 
Apmeklētāju plūsma pasākuma laikā tiks regulēta. Ieeja pazemes ejā no pagalma 
puses. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ļoti maziem bērniem un apmeklētājiem ar 
bērnu ratiņiem pazemes eja diemžēl nav piemērota. 
  



 
 
Autorleļļu parāde 
„FIGARO ART” – AUTORLEĻĻU UN ROTAĻLIETU MEISTARU BALTIJAS 
ĢILDES SALONSTUDIJA 
Torņa iela 4, III-B, Rīga  
29502492; www.baltdollart.com, www.figaroart.com 
 
18.00–01.00 Autorleļļu un rotaļlietu meistaru darbu ekspozīcija.  
 
18.00 Ingas Šablo autorleļļu personālizstādes „Kaimiņi” atklāšana. 
 
18.30–20.00 Radošā tikšanās ar Ingu Šablo no Liepājas.  
 
20.00–20.10 
21.00–21.10 
22.00–22.10 
Dokumentālās filmas „Pastaiga” prezentācija.  
 
 
„Rīgā dzīvojam mēs visi!” 
RĪGAS VĒSTURES UN KUĢNIECĪBAS MUZEJS 
Palasta iela 4, Rīga 
67356676; www.rigamuz.lv  
 
19.00–01.00 Nacionālo skolu un biedrību koncerta programma ”Visi esam draugi 
un kaimiņi”. 
 
Krājuma ekspresizstāde „Mēs uz Rīgu atvedām...’’ 
 
M.Kiršas solokoncerts „Dzied visā pasaulē”. 
 
24.00–01.00 Tālo kaimiņu – indiešu grupas „Nadi Mala” uzstāšanās. 
 
Rīgas kafejnīcu piedāvājums Krustejā. 
 
 
„Foto pie kaimiņa” 
1991. GADA BARIKĀŽU MUZEJS 
Krāmu iela 3, Rīga 
67213525; www.barikades.lv 
 
19.00–01.00 Atvērta pastāvīgā ekspozīcija. 
Apmeklētāju priekam – neparastas fotogrāfijas un filmas. 
  

http://www.rigamuz.lv/�


 
 
„Tere, bruņiniek!” 
MELNGALVJU NAMS 
Rātslaukums 7, Rīga 
67043678; http://nami.riga.lv/mn 
 
20.00–24.00 
Melngalvju nama vēsturiskie pagrabi, kuros satiksim un godināsim Maija grāfu 
viduslaiku garā.  
 
Iejušanās Melngalvja ādā, lai uzzinātu vairāk par šo brālību, tās aktivitātēm un 
vēsturisko nozīmību. 
 
Ekspozīcija par kaimiņu igauņu Melngalvju namu. 
 
 
Kaimiņi – dziesmotā atmoda 
LATVIJAS OKUPĀCIJAS MUZEJS 
Strēlnieku laukums 1, Rīga 
67212715; www.okupacijasmuzejs.lv 
 
19.00–01.00  
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas ceļš uz neatkarību – iepazīsti dziesmoto atmodu 
Baltijas valstīs 80. gadu beigās. Dziedāšanas tradīcija un akcija „Baltijas ceļš” – 
unikāls triju Baltijas valstu kultūras mantojums.  
 
 
Tehniskie prāti tepat kaimiņos 
RIGAS TEHNISĀ UNIVERSITĀTE,  
LEONARDO DA VINČI MUZEJS  
Kaļķu iela 1, Rīga 
67089850, 29191112; www.rtu.lv, www.rtusp.lv  
 
11.00–17.00 Sacensības „Robotika 2011”. 
 
12.00–16.00 Auto rallijs ar radio vadāmajām mašīnītēm, radošās darbnīcas, kā arī 
citas aktivitātes. 
 
18.00–01.00 Izstāde „ Leonardo da Vinči - inženiers, izgudrotājs, ģēnijs”.  
Ierīču un mašīnu modeļi, ko darinājuši amatnieki pēc Leonardo zīmējumiem un 
spoguļrakstā rakstītajiem manuskriptiem.  
 
Filmas par Leonardo.  
 
Leonardo iedvesmotajiem – iespēja izmēģināt savu roku dažādās tehniskajās un 
radošajās darbnīcās. 
  



 
 
„Ieliec rotu kartē” 
BALTU ROTU MUZEJS 
Grēcinieku iela 11-II, (pagalmā pretī Sv.Pētera baznīcas ieejai) 
67220270; www.BaltuRotas.lv 
 
18.00–02.00  
Greznās Salaspils kaklarotas. Uzdevums ar balvām. 
 
 
„Tase kafijas kaimiņam” 
MENCENDORFA NAMS 
Grēcinieku iela 18, Rīga 
67212951, 67222636; www.mencendorfanams.com 
 
19.00–1.00  
Savas un kaimiņu dziesmas kora „Sonante” un ciemiņu izpildījumā, sadziedāšanās. 
 
Ceļojums izstādē – kafijas vēstures lappušu šķirstīšana, iepazīstot Mencendorfu 
firmas un konkurentu ideālas kafijas meklējumus Latvijā. 
 
 
„Porcelāna kaimiņš – stikls!” 
RĪGAS PORCELĀNA MUZEJS 
Kalēju iela 9/11, Rīga 
67012944; www.porcelanamuzejs.lv 
 
19.00–01.00  
Starptautiska porcelāna un stikla darbu miniatūru izstāde „h 50”. 
 
Viktorīna ar balvām katram pareizo atbilžu sniedzējam. 
 
19.00–24.00  
Porcelāna un stikla apgleznošanas darbnīca. 
 
 
„Kaimiņ, vai tā tava daļa, kā dzīvo kaimiņiene Vaļa” 
FARMĀCIJAS MUZEJS 
R.Vāgnera iela 13, Rīga 
67213008; www.mvm.lv/ Farmācijas muzejs 
 
19.00–01.00  
Kaimiņu sadzīves kolorīts mūsu starptautiskajā komunālajā dzīvoklī.  
 
  



 
 
Dailes teātra nakts Galerijā Centrs 
DAILES TEĀTRIS 
Galerija Centrs, Audēju iela 16, Rīga 
67270463; www.dailesteatris.lv 
 
22.00–02.00  
Rīdzenes ielā – dzeja, mūzika, sajūtas un noskaņas, paņemot līdzi īpašo Dailes teātra 
auru. Programmā: 
– Ilzes Vītoliņas tērpu skiču izstāde izrādei AMADEJS. 
– Dailes teātra aktieri, dzeja un proza...  
– Muzikāli priekšnesumi, teatrāli pārsteigumi... 

 
Fotogrāfisko brīnumu kabinets 
LATVIJAS FOTOGRĀFIJAS MUZEJS 
Mārstaļu iela 8 (ieeja no Alksnāju ielas), Rīga 
67222713; www.fotomuzejs.lv 
 
19.00–01.00 
„Fotogrāfisko brīnumu” kabinets – fotogrāfija video darbos, stereofotogrāfija un 
acumirklīgās Polaroid fotogrāfijas un kameras.  
 
Kaimiņi fotogrāfijās – fotokonkursa dalībnieku izstāde.  
 
Kaimiņos esošajā beļģu alus krogā "Bon Vivant" alus un sviestmaizes ar speciālu 
Muzeju nakts atlaidi. 
  



 
 
Latvijas Sporta muzeja tuvie un tālie kaimiņi 
LATVIJAS SPORTA MUZEJS 
Alksnāja iela 9, Rīga 
67225127, 26332739; www.sportamuzejs.lv 
 
19.00–01.00  
Izstāde „Latvijas spožā zvaigzne – Eiropas čempione akadēmiskajā airēšanā Maija 
Kaufmane”. Izstāde „No saulītes, no ēnas mācījos”. 
 
19.00–20.30 Galda spēļu sportiskās kaislības – galda hokejs un galda futbols, 
novuss, šahs, dambrete, cirks, riču–raču, puzles u. c. spēles. 
 
21.00; 23.00; 23.40 
Karinedance – eksotisko deju teātris kopā ar Rīgas Cirka māksliniekiem. Grieķu, 
spāņu, čigānu, brazīliešu, Balkānu, indiešu, arābu, ēģiptiešu, japāņu un citu tautu 
dejas. 
 
19.00–24.00 Kāpšana pa alpīnistu sienu. 
 
19.00–01.00 Fotografēšanās ar Jāni Krauzi – slavenāko latviešu svarcēlāju, pasaules 
rekordistu un pasaules meistarsacīkšu bronzas medaļas ieguvēju (1913). 
 
 
Kino un šahs 
RĪGAS KINOMUZEJS 
Sadarbībā ar topošo Mihaila Tāla šaha muzeju. 
Mazā Peitavas iela, Alksnāja iela 11, Rīga 
67358873; www.kinomuzejs.lv 
 
19.00–01.00  
Brīvdabas seanss par filmu tapšanu un šahu. Šaha turnīrs. 
 
 
„Vabadus–Laisve” 
TAUTAS FRONTES MUZEJS 
Vecpilsētas iela 13/15, Rīga 
67224502; www.ltfmuz.lv 
 
19.00–01.00 
Videohroniku prezentācija par nevardarbīgās pretošanās kustību fenomeniem Igaunijā 
un Lietuvā 20. gadsimta 80.-90. gados. 
 
 
ZVAIGZNES OUTLET GRĀMATNĪCA 
Vaļņu iela 19-1C, Rīga 
67212207; www.zvaigzne.lv 
 
18.00–02.00 Cenu pārsteigums Muzeju nakts laikā! 



 
 
SPĪĶERU KVARTĀLS 
 
„Netīrā Darījuma Muzeju nakts dejas” 
RADOŠĀS INICIATĪVAS CENTRS „DIRTYDEAL”' 
Maskavas iela 12/ 2, Rīga 
26885774; www.dirtydeal.lv 
 
21.00–07.00  
Audio-vizuālas performances ar jauno latviešu elektroniskās mūzikas izpildītāju, Dj 
un video mākslinieku priekšnesumiem. Dejas līdz rītam. 
 
 
„Spīķeri All Night Jazz” 
SPĪĶERU KONCERTZĀLE 
Maskavas iela 4/1, Rīga 
67215018; www.spikerukoncertzale.lv 
 
19.00–02.00  Koncertzāle atvērta. 
 
20.00 Daumanta Kalniņa džeza kvintets. 
 
21.00 Niks Gothems, pianisti Uģis Krišjānis un Edgars Raginskis, JVLMA un 
RDMV džeza nodaļu studenti. 
 
22.00 Deniss Paškevičs un Madars Kalniņš. 
 
23.00 Daumanta Kalniņa džeza kvintets. 
 
24.00 Niks Gothems, pianisti Uģis Krišjānis un Edgars Raginskis, JVLMA un 
RDMV džeza nodaļu studenti. 
 
01.00 Deniss Paškevičs un Madars Kalniņš. 
 
All night jazz bārs ar īpašiem dzērieniem. Izloze, viens laimīgais uzvarētājs. 
Biļetes uz „Latvijas koncerti” organizētajiem koncertiem un jaunākie mūzikas ieraksti 
ar atlaidēm! 
  



 
 
CENTRS 
 
 
„Kaimiņu būšana” 
LATVIJAS NACIONĀLAIS MĀKSLAS MUZEJS 
Kr. Valdemāra iela 10a, Rīga 
67324461; www.lnmm.lv 
 
19.00–01.00  
Fotogrāfa Andreja Granta personālizstādes apskate. 
Video projekcija „Kaimiņi no ekspozīcijas” muzeja vestibilā. 
 
Performance „Kaimiņu būšana” – garākais LNMM kaimiņu, draugu un paziņu 
piknika galds pie muzeja. Nāc ciemos ar groziņu! Lieliska iespēja piknikot radoši! 
 
LNMM informē, ka sliktu laika apstākļu gadījumā apmeklētāju skaits A.Granta 
personālizstādē tiks ierobežots.  
 
 
ZVAIGZNES GRĀMATNĪCA 
K. Valdemāra iela 6, Rīga 
67334603; www.zvaigzne.lv 
 
18.00–02.00 Cenu pārsteigums Muzeju nakts laikā. 
 
 
„Kaimiņu saiets” 
MUZEJS EBREJI LATVIJĀ 
Skolas iela 6, Rīga 
67283484, www.ebrejumuzejs.lv 
 
19.00–01.00 
Atvērta muzeja pastāvīgā ekspozīcija 
 
19.30 „Rikudei Am” – ebreju un Izraēlas dejas kopā ar viesiem horeogrāfa Sergeja 
Rozencveiga vadībā. 
 
20.30 Lekcija „Sinagoga: kaimiņu saiets” (Iļja Ļenskis, muzeja direktors). 
 
21.30 „Rikudei Am” – ebreju un Izraēlas dejas kopā ar viesiem horeogrāfa Sergeja 
Rozencveiga vadībā. 
 
23.00 Latvijas „Eirodziesmas” superfinālistu grupas „Pieneņu vīns” koncerts. 
  



 
 
„Ar Ērenpreisu pa varavīksnes tiltu” 
ANDREJA UPĪŠA MEMORIĀLAIS MUZEJS 
Brīvības iela 38–4, Rīga 
67289767; http://www.upisamuzejs.lv; http://www.memorialiemuzeji.lv  
 
19.00–20.00 Izstādes „Ar Ērenpreisu pa varavīksnes tiltu” atklāšana. 
 
20.00–22.00 Fotosalons „Pie Gustava Ērenpreisa”. (Apmeklētājiem līdzi jāņem 
fotoaparāts.) 
 
22.00 Karbīda lampu izbrauciens „No Andreja līdz Aleksandram” – brauciens no 
Andreja Upīša muzeja līdz Aleksandra Čaka memoriālajam dzīvoklim. Fotosesija ar 
senajiem velosipēdiem. 
 
22.00–01.00 Fotosalons „Pie Gustava Ērenpreisa”. 
 
 
„Bohēmiskie kaimiņi” 
ROMANA SUTAS UN ALEKSANDRAS BEĻCOVAS MUZEJS 
Elizabetes iela 57-26, Rīga 
67288800; www.lnmm.lv 
 
19.00–23.00 Izstāde „Dzīves baudīšana”. 
 
 
„Ātrais randiņš ar kaimiņu” 
„SKRIVANEK BALTIC” VALODU SKOLA 
Dzirnavu 57a, ieeja no Baznīcas ielas, Rīga 
67240364; www.skrivanek.lv  
 
19.00-24.00 Izstāde „Iepazīsti savus kaimiņus!” 
Interaktīva valodu spēle „Ātrais randiņš ar kaimiņu”. 
Atraktīvas svešvalodu meistarklases 
Spēle „Sakārto kartē Eiropas valodas!” 
 
 
ZVAIGZNES OUTLET GRĀMATNĪCA 
Tērbatas iela 4, Rīga 
67212207; www.zvaigzne.lv 
 
18.00–02.00 Cenu pārsteigums Muzeju nakts laikā. 
 
 
ZVAIGZNES GRĀMATNĪCA 
Tērbatas iela 38, Rīga 
67224921; www.zvaigzne.lv 
 
18.00–02.00 Cenu pārsteigums Muzeju nakts laikā. 



 
 
„Kaimiņattiecības” 
FOTOAKADĒMIJA, galerija zazī 
Dzirnavu iela 20, Rīga 
27071183, 67331123; www.fotoakademija.lv 
 
Līdz Muzeju naktij Fotogrāfiju konkurss „Kaimiņattiecības” (katra dalībnieka 
izpratnē). Uzvarētājam dāvanu karte 100 LVL vērtībā no FotoAkadēmijas.  
 
19.00–01.00 Konkurss – labākā Muzeju nakts reportāžas fotogrāfija. Uzvarētājam 
dāvanu karte no FotoAkadēmijas 100 LVL vērtībā. 
 
Fotogrāfiju izstāde „Kaimiņi”. 
 
20.00–23.00 „Nāc un nofotografējies kopā ar savu kaimiņu” - fotogrāfs fotografēs 
apmeklētājus. Fotogrāfijas dalībniekiem tiks nosūtītas pa e-pastu. 
 
20.00–21.00 Fotogrāfs Māris Kundziņš stāstīs fotostāstus par mūsu mazajiem 
kaimiņiem – dzīvniekiem. 
 
21.00–23.00 Fotogrāfs Dainis Matisons dalīsies foto pieredzē – kas īpašs redzams 
pie mūsu kaimiņiem lietuviešiem un igauņiem. 
 
 
„Viesi Raiņa un Aspazijas namā” 
RAIŅA UN ASPAZIJAS MĀJA 
Baznīcas iela 30, Rīga 
67272643, 29689489; http://www.memorialiemuzeji.lv  
 
19.00–01.00 vai līdz pēdējam apmeklētājam  
Multimediāla diska „ ... ierīkotu Baznīcas ielā savu salonu, demokrātisku... tā dzīvo 
reiz godīgi cilvēki...” prezentācija. 
Raiņa un Aspazijas mājas vakara stāsti. Stāstnieku lomā Gaida Jablovska un Jānis 
Zālītis.  
 
 
„Saudzē sevi un citus” 
LATVIJAS UGUNSDZĒSĪBAS MUZEJS 
Hanzas iela 5, Rīga 
67331334; www.vugd.gov.lv  > Ugunsdzēsības muzejs 
 
19.00–01.00 Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas apskate. 
 
19.00–23.00 Konkursi, viktorīnas, spēles, paštesti, mākslas un dokumentālas filmas 
par ikdienas drošības tematiku. Muzeja priekšmeta atrašana pēc apraksta. 
 
19.00–21.00 Praktiski vingrinājumi bērniem un jauniešiem. Iepazīšanās ar 
speciālajiem ugunsdzēsības un glābšanas automobiļiem un aprīkojumu, glābšanas 
paraugdemonstrējumi. 



 
 
„Nāc pats un paņem vēl vismaz vienu naivistu līdz’” 
LATVIJAS NAIVĀS MĀKSLAS MUZEJS 
Andrejostas iela 4, Rīga 
26348218; www.noass.lv 
 
19.00-01.00 Jaunās pamatekspozīcijas atklāšana. 
Izraēlas mākslinieces Irenas Aizenas izstāde un tikšanās ar autori 
Koktēlnieka Kārļa Lūša izstāde.  
„Nāc pats un paņem vēl vismaz vienu naivistu līdz’” – izstāde, kuras autori ir 
apmeklētāji; eksponāti - uz vietas izgatavotie un līdzpaņemtie naivās mākslas darbi. 
 
 
„Ciemos pie Konstantīna Pēkšēna” 
RĪGAS JŪGENDSTILA MUZEJS 
Alberta 12, Rīga 
67181465; www.jugendstils.riga.lv 
 
19.00–01.00  
Teatralizēts uzvedums: K. Pēkšēns ar kundzi Annu uzņem ciemiņus – gleznotāju Jani 
Rozentālu, dziedātāju Ellu Forsteri un citus kaimiņus.  
Viesu vidū varēs iejusties katrs Muzeju nakts apmeklētājs. 
 
 
„No mākslinieku salona līdz komunālajam dzīvoklim”: Rozentālu dzimtas 
mājvietas stāsts 20. gadsimta gaitā 
JAŅA ROZENTĀLA UN RŪDOLFA BLAUMAŅA MUZEJS 
Alberta iela 12–9, Rīga 
67331641, 26586404; http://www.memorialiemuzeji.lv  
 
18.00–01.00 Atvērta muzeja pamatekspozīcija. 
 
18.00–18.45 Rūdolfa Blaumaņa stāsts (1906. – 1908. gads) „Esmu pilnīgi kā savā 
famīlijā.” 
 
19.00–19.45 Rozentālu ģimenes stāsts: kaimiņi, radinieki, apakšīrnieki... (1904. – 
1915. gads) „Mēs ļoti priecājamies, ka viņa būs pie mums, un tagad viņai šeit būs 
ērtāk.” 
 
20.00–20.45 Zigfrīds Bīlenšteins. Vācbaltu gleznotāja stāsts.  
 
21.00–21.45 Jānis Pauļuks un Aleksandrs Zviedris Rozentāla darbnīcā. Kādas 
vēstules stāsts. 1944. gads. 
 
22.00–22.45 Miķelis Rozentāls. Jānis Birzgalis. Padomju gadu komunālā dzīvokļa 
stāsts. 20. gs. 40. – 60. gadi „Kā no citas pasaules ir klusais, sevī noslēgtais 
Rozentāls.” 
 
23.00–23.45 Rozentālu dzimta līdzās muzejam. Ievas Rozentāles stāsts. 1973. – 
2002. gads: „Nespēju iedomāties, ka varētu no šejienes aiziet.” 



 
 
„Mūsu neredzamie kaimiņi” 
PAULA STRADIŅA MEDICĪNAS VĒSTURES MUZEJS 
Antonijas iela 1, Rīga 
67222665, 67222656; www.mvm.lv 
 
19.00–01.00  
Apskatei atvērti pirmie divi muzeja stāvi – etnomedicīna un viduslaiki. 
 
Izstāde „Tur, kur ķeizars kājām iet” – tualetes un tualetes podi. 
 
Savā specifiskajā informācijā dalīsies Valsts Asinsdonoru centrs.   
 
Konkursi: 
–Mikrobu atpazīšana. 
–Labākais vīrusa portrets. 
–Virtuālā mikrobu un parazītu apskate. 
 
 
„Emocijas: dvēseles kaimiņi” 
RĪGAS EKONOMIKAS AUGSTSKOLA 
Strēlnieku ielā 4a, Rīga 
26545367, 67015800; http://jejoue.webs.com/ 
 
20.00–01.00 „Emocijas: dvēseles kaimiņi”. 
 
20.00–24.00 Atklāj savas emocijas interesantos, amizantos, jaunatklātos un 
neierastos veidos. 
Pārvari bailes, sastop zemapziņu, izdzīvo mīlestību, izraujies bez-emociju stāvoklī, 
izbaudi laimi u.c. 
Ieraudzīsim, iesaistīsimies un priecāsimies par cilvēces un sajūtu daudzveidību. 
 
22.00–24.00 Novēro citu vai ieliec savas personīgās emocijas improvizācijas teātra 
izrādē. 
 
24.00–01.00 Sagaidīsim pusnakti ar tradicionālo muzeja nakts orķestra koncertu un 
improvizācijas dejotājām. 
  



 
 
„Dzīvo sajūtu muzejs. Kaimiņu būšana ir viena varena štelle!” 
LATVIJAS NACIONĀLAIS TEĀTRIS 
Rīga, Kronvalda bulvāris 2, Jaunajā zālē 
67006300; www.teatris.lv 
 
20.00–01.00  
Cik labi kaimiņi esam... iecietīgi? saprotoši? izpalīdzīgi? un dzirdīgi? 
Vai varam uzticēt kaimiņam savu kaķi uz nedēļu? Vai man kāds var uzticēt aplaistīt 
puķes??? 
Šodienas defektu par efektu veidotāji..... jūsu kaimiņi – Nacionālā teātra aktieri! 
 
 
„Nacionālie kaimiņi” 
KONCERTZĀLE AVE SOL 
Citadeles iela 7, Rīga 
67181131; www.avesol.riga.lv 
 
20.00; 21.00, 22.00; 23.00; 24.00 
Kaimiņš te, kaimiņš tur. Vai Tu vispār zini, kas ir Tavs kaimiņš? Ieskatīties atslēgas 
caurumā vai pielikt ausi pie kaimiņa durvīm...  
 
Piedalās Rīgas kamerkoris AVE SOL un KAIMIŅI. 
 
 
„LU māja. Radiem, draugiem un kaimiņiem” 
LATVIJAS UNIVERSITĀTES VĒSTURES MUZEJS, LU STUDENTU PADOME 
Raiņa bulvāris 19, Rīga 
67034566; www.lu.lv, www.lusp.lv  
 
Latvijas Universitātē, Raiņa bulvārī 19: 
18.00–23.00  
Sekojot kartei un norādēm, vakara gaitā viesus aicināsim izbaudīt visu LU fakultāšu, 
zinātnisko institūtu un studentu korporāciju prezentācijas un LU radošo kolektīvu 
priekšnesumus. 
 
Ekskursijas uz Studentu karceri. 
 
LU radio NABA klubā NABAKLAB, Z.A. Meierovica bulvārī 12: 
12.00  
Klubs NABAKLAB atvērts apmeklētājiem ar aktuālo izstādi, mūziku un bufeti. 
23.00  
Retrospektīvs koncerts, kuru sniegs aizvadīto gadu LU jauno mūzikas grupu konkursa 
laureāti. 
Līdz pirmajam rīta tramvajam dejas NABAKLAB dīdžeju pavadībā! 
  



 
 
„Mūsu kaimiņi Rīgā” 
LATVIJAS DABAS MUZEJS 
K. Barona iela 4, Rīga 
67356023; www.dabasmuzejs.gov.lv 
 
19.00–01.00  
Latvijas Dabas muzejā aicinām iepazīt kaimiņu, ar kuru dzīvojam kopā ik dienu Rīgas 
pilsētā – dabu.  
– Rīgas putni un zvēri. 
– Mūsu mājās dzīvojošie kukaiņi. 
–Zvīņenes – nekaitīgi kaimiņi vannas istabā. 
–Dārza nezāles – ārstniecības augi, pirmie zaļumi pavasarīgos salātos.  
–Ieži Rīgas celtņu pamatos un būvēs. 
 
Aicinām bērnus nākt uz Dabas muzeju ar zīmējumu „Daba Rīgā” – tas būs kā 
sveiciens Starptautiskajā Muzeju dienā 18. maijā. 
 
22.00–22.20; 22.50–23.10; 23.40–24.00 
Deja dabas aizsardzībai – trīs priekšnesumi no jaunās izrādes „Ursus maritimus” 
sadarbībā ar Olgas Žitluhinas dejas kompāniju. 
 
 
„Rīgas Latviešu biedrība – Tavs labākais kaimiņš” 
RĪGAS LATVIEŠU BIEDRĪBA 
Merķeļa iela 13, Rīga 
67222932; www.rlb.lv 
 
22.00– 24.00 Gadsimtu mijiedarbība naksnīgā pastaigā pa RLB namu pieredzējušu 
pavadoņu sabiedrībā – neredzētas vietas un lietas, tumši kakti un noslēpumainas ejas 
ar gaistošiem, mums kaimiņos – citā dimensijā dzīvojošiem tēliem iz Rīgas Latviešu 
biedrības pagātnes.  
(Pastaigai lūdzam pieteikties pa tālr. 67222932, 29528022 drosminieku skaits 
ierobežots !) 
 
00.00–5.00 Kaimiņš kaimiņam kaimiņš Rīgas Latviešu biedrības zālēs: 
-Lielajā zālē – kaimiņu sadancošanās; 
-Baltajā zālē – kaimiņu sadziedāšanās; 
-Zelta zālē – kaimiņi uz džeza nots; 
-Kluba zālē – kaimiņu spēle; 
-Līgo zālē – kaimiņu saspēle; 
-Pankūku istabā - kaimiņu mielasts. 
 
  



 
 
„Visi mājās jeb kaimiņu būšana Barona muzejā” 
KRIŠJĀŅA BARONA MUZEJS 
K. Barona iela 3 – 5, Rīga 
67284265; www.baronamuzejs.lv; www.memorialiemuzeji.lv 
 
19.00–00.01 
. 
19.30 Viesistabā sadziedas dažādu novadu dziedātāji – vidzemnieki, zemgalieši, 
latgalieši, līvi, kurzemnieki. Apdziedāšanās – kurš kaimiņš uzvarēs? 
Līnas istabā jeb mazajā viesistabā dzeju lasa dzejniece Meldra Gailāne (Latgale).Visā 
vakara gaitā Meldras „Dzejas darbnīcas”, „Mandalu krāsošanas darbnīcas”. 
 
20.30 Viesistabā Meldras Gailānes (Latgale) Dzejas teātris. 
 
21.00 Viesistabā sadziedas dažādu Latvijā dzīvojošu tautu pārstāvji. 
 
22.00 Dažādu tautu rotaļas, anekdotes, konkursi „Vai tu pazīsti kaimiņus?”. 
 
23.00 Krišjāni Baronu apciemo tie, kas kādreiz to darījuši, un tie, kas nekad nav to 
darījuši... 
 
23.30 Pusnakts tēja ar dažiem īpašiem stāstiem no mājas vēstures. Tikšanās ar mājas 
senāko kaimiņieni Elizabeti Čukuri, kura sastapusies ar Gustavu Zemgalu, kas arī 
bijis šī nama iemītnieks. 
 
00.00–00.01 Dzied kaimiņi un tie, kuri jūtas kā kaimiņi... 
 
 
„Lelles mums kaimiņos” 
LATVIJAS LEĻĻU TEĀTRIS 
K.Barona iela 16/18, Rīga 
67285418; www.lelluteatris.lv 
 
19.00 Ekskursija 1. grupai uz darbnīcām, muzeju (turpmāk ekskursijas ik pēc 30 
min.). Labirints, leļļu izstāde, teātra Lielajā zālē - dokumentālā filma par Latvijas 
Leļļu teātri. Mazajā zālē - dažādu tipu leļļu vadīšanas paraugdemonstrējumi. 
 
20.00; 21.00; 23.00 LLT izrādes „Skroderdienas Silmačos” fragmenta izrādīšana no 
skatuves puses.  
 
21.30 Izrādes „Pepija Garzeķe” dziesmu CD prezentācija uz teātra balkona. 
Pankroka grupas „Sikspārņi” uzstāšanās. 
 
24.00 Pankroka grupas „Sikspārņi” uzstāšanās uz LLT balkona 
 
  



 
 
Berga Bazāra kvartāla programma Muzeju naktī 
BERGA BAZĀRS 
Marijas iela 13/4, Elizabetes 83/85, Dzirnavu 84, Rīga 
29539888, info@bergabazars.lv; www.bergabazars.lv 
 
19.00–23.00 Fotoizstāde “ Pirmā tirdzniecības pasāža Rīgā toreiz un šodien”. 
 
19.00–22.00 Vīngliemežu skriešanās sacensības sadarbībā ar Vīngliemežu audzētāju 
biedrību. Konsultē speciālists Imants Vītoliņš. 
 
19.00–23.00 Vīngliemežu degustācijas ar Ecocatering pavāru Rihardu Frīdenbergu-
Kalniņu 
 
 
ZVAIGZNES GRĀMATNĪCA BERGA BAZĀRĀ 
Dzirnavu iela 84, Rīga 
67288404; www.zvaigzne.lv 
 
18.00–02.00 Cenu pārsteigums Muzeju nakts laikā. 
 
 
„Kustība pa varavīksnes tiltu” 
ALEKSANDRA ČAKA MEMORIĀLAIS DZĪVOKLIS 
Lāčplēša iela 48/50-14, Rīga 
67285336; www.cakamuzejs.lv 
 
18.00–01.00 Fotosalons „Es un mans ērmritenis”. 
 
17.30–22.30 Latvijas literatūras gada balvas 2010. gada finālistu lasījumu maratons. 
Piedalās J.Rokpelnis, L.Langa, I.Ābele, A.Manfelde, A.Auziņa, A.Ostups, V.Lācītis, 
O.Zebris, A.Akmentiņš un AKC. 
 
23.00 Karbida lampu velosipēdu izbrauciens no A.Upīša līdz A.Čakam. 
 
23.10 Izstādes „Braucamrīki” atklāšana kopā ar SIA „G.Ērenpreiss darbnīca” 
pārstāvjiem. 
  



 
 
PĀRDAUGAVA 
 
 
Jaunie Pārdaugavas kaimiņi 
LATVIJAS NACIONĀLĀ BIBLIOTĒKA 
Mūkusalas 3 (Modeļa (mock-up) ēka) 
67287459; www.lnb.lv 
 
20.00–24.00 Virtuālā ekskursija „Gaismas pils – stāvs pa stāvam, plaukts pa 
plauktam”. 
 
20.00–24.00 Stāsts par „Zudušo Latviju” (iepazīstina Latvijas Nacionālā digitālā 
bibliotēka). 
 
20.00–24.00 Virtuāla izstāde „WORLD’S CONTEMPORARY LIBRARIES = 
MODERNĀS BIBLIOTĒKAS PASAULĒ” 
 
20.00–24.00 Ideju konkurss „LNB ēkas atklāšanas kulminācija”. Vislabākajai un 
visoriģinālākajai domai balva – ielūgums 2 personām uz LNB jaunās ēkas atklāšanas 
ceremoniju! 
 
 
„Ar vilcienu uz Eiropu” 
LATVIJAS DZELZCEĻA VĒSTURES MUZEJS 
Uzvaras bulvāris 2/4, Rīga 
67232849; www.railwaymuseum.lv 
 
19.00–01.00 Izstāde „Ar vilcienu uz Eiropu” 
Franču bufete. 
Starptautisko vilcienu ritekļi. 
Fotografēšanās ar dažādu laiku ceļotājiem. 
 
Muzeja iekštelpās vienlaicīgi varēs atrasties kapacitātei atbilstošs apmeklētāju skaits, 
lūdzam būt saprotošiem! 
  



 
 
„Savējie” 
OJĀRA VĀCIEŠA MEMORIĀLAIS MUZEJS 
O. Vācieša iela 19, Rīga 
67619905; www.vaciesamuzejs.lv; www.memorialiemuzeji.lv  
 
19.00–01.00 Izstāde „Starp dzejoli un dzejoli. Vaļasprieciņi” Mansardzālēs. 
 
Lutera draudzes mākslinieku darbu izstāde „Atkal kopā” Robinsonzālē. 
 
Robinsonzāles verandā ciemos tiek gaidīts Jānis Akuraters. 
 
Apmeklētājiem pieejama muzeja ekspozīcija, dārzs, skatāms multimediāls biogrāfisks 
CD „Ojārs Vācietis”. 
 
 
„Visa dzīve. Skati no leišu dzīves – un…” 
JĀŅA AKURATERA MUZEJS 
O.Vācieša iela 6a, Rīga 
67619934; www.akurateramuzejs.lv 
 
19.00–24.00 Gaišajā salonā – Māra Vaičunas. Mazā personālizstāde. Izstādes 
atklāšana plkst.19.00. 
 
19.00–1.00 Akuratera mājas Verandā izstāde „Atnāc!... Ojārs Vācietis pie Jāņa 
Akuratera”. 
 
20.00–21.00 Stunda Lietuvas. Leišu vārda māksla Pētera Brūvera portretējumā, 
atdzejojumā, lasījumā, skandējumā. 
 
21.00–21.50 VISA DZĪVE. Skats no leišu dzīves. 
J.Akuratera stāsta „Visa dzīve” lasījums. Izpilda: Jāņa Akuratera muzeja teātra 
pulciņa „Kolumbīne un Arlekīns” dalībnieki. Režisore – Dace Skadiņa. 
 
22.00–22.50 Rūtu dārzā… Leišu dziesmas un Jānis Akuraters. 
Lietuviešu tautasdziesmu dziedājumi. 
 
23.00–23.50 Atbalsis no Dzimtenes svešā valodā – Jānis Osis Lietuvā... 
Rutas Cimdiņas un Mairas Valteres stāstījums par Jāņa Akuratera mazdēla 
muzikologa Jāņa Viestura Oša likteni un viņa radošo darbību un neredzamajiem 
tiltiem starp divām kultūrām. 
 
24.00–0.50 Gedemina ordeņa zīmē. 
Fragmenti no Jāņa Akuratera rakstiem ”Lietavas jautājums”, „Lietava starp jaunajām 
valstīm”, „Vēsturiska aina Lietuvas valsts teātrī” un poēmas par Saules kauju. 
 
1.13 Jāņa Akuratera stāsts „Aglaija” un Jura Kulakova speciāli Muzeju naktij 
komponēto solo dziesmu cikla ar Jāņa Akuratera vārdiem pirmatskaņojums. 
  



 
 
„Kā mēs jūs redzam” 
EDUARDA SMIĻĢA TEĀTRA MUZEJS 
E.Smiļģa iela 37/39, Rīga 
67611893; www.lka.edu.lv 
 
18.00–01.00 Atvērta muzeja ekspozīcija. 
 
18.00–18.30 Smiļģa zāle. Eduards Smiļģis. Leišu saknes un sakari. Ciltskoka 
izpētes rezultāti, Meistara bibliotēkas un korespondences noslēpumi. 
 
18.30–01.00 Lielā izstāžu zāle. Kā mēs jūs redzam? Lietuviešu un igauņu 
dramaturģijas iestudējumi Latvijas teātros. 
 
Mazā izstāžu zāle. 
„Pa kreisi no mums ir Spānija!” (E. Smiļģis) 
Muzeja materiālu ekspresizstāde ar Smiļģisku atvēzienu kaimiņu tēmas izpratnē. 
 
18.30–01.00 Mūzikas salons. Mūsu zvaigznes kaimiņu filmās. Ārzemju kinofilmu 
fragmenti ar latviešu aktieru piedalīšanos. 
 
18.30–22.00 Pagrabstāvs. „Kas dzīvo kaimiņos?” Meistardarbnīca visu vecumu 
bērniem. 
 
 
ZVAIGZNES ĀGENSKALNA GRĀMATNĪCA 
Mārupes iela 3, Rīga 
67618504; www.zvaigzne.lv 
 
18.00–02.00 Cenu pārsteigums Muzeju nakts laikā. 
 
 
„Uzmanību! Kaimiņos – studenti” Izstāde un koncerts 
RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTES MUZEJS 
Dzirciema iela 16, Rīga 
67326234, 22003426; www.rsu.lv  
 
19.00–01.00 Izstāde „RSU Muzeja eksponāti, kas liks pasmaidīt”  
– karikatūras no laikraksta „Padomju Mediķis” (1957. – 1989.), 
– visos laikos studentiem aktuāls temats – špikeri,  
– video ieraksti no studentu atjautības un jautrības viktorīnas „Trivium” (pag. gs. 80.– 
90. gadi),  
– RSU Anatomijas un antropoloģijas institūta Svešķermeņu kolekcija. 

20.00  Koncerts ar RSU deju kolektīva „Ačkups” un jauktā kora „Rīga” piedalīšanos, 
gaidot Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētkus „Gaudeamus – XVI”.  
 
19.00–24.00 Muzeju nakts programma RSU studentu radio „Runā skaļāk!” 
http://runaskalak.lv (pagaidām tikai internetā) 
 



 
 
SARKANDAUGAVA 
 
 
„Kaimiņi laiku lokos” 
LATVIJAS NACIONĀLĀ VĒSTURES MUZEJA NODAĻA „DAUDERI” 
Sarkandaugavas iela 30, Rīga 
67391780; www.lnvm.lv ; www.history-museum.lv 
 
19.00–01.00 Dauderu ēkas aizraujošā un intriģējošā vēsture 
Darbosies tējnīca „Waldschlössen”. 
 
20.00 un 22.00 Ekskursija pa Dauderu ēku. 
 
21.00 „Mūsu kaimiņi stāsta...” (a/s „Aldaris” un Bērnu un jauniešu centrs „Laimīte”) 
  



 
 
JUGLA, PA CEĻAM UZ JUGLU 
 
 
„Nakts kaimiņa garāžā” 
RĪGAS MOTORMUZEJS 
S. Eizenšteina iela 6, Rīga 
67097170; www.motormuzejs.lv 
 
10.00–2.00 Rīgas Motormuzejā viesosies muzeja kaimiņi – Rīgas Kinostudija un 
Valsts Kinofotofono dokumentu arhīvs. Agrāku laiku kino tehnika, arhīva kino un 
foto materiāli. 
 
18.00–24.00 Rīgas Motormuzeja jaunās zāles un militārās tehnikas apskate (atvērta 
1.stāva ekspozīcija un āra ekspozīcija). 
 
21.00–22.00 Ar skrituļslidām no centra līdz Rīgas Motormuzejam. 
Maršruts: Kongresa nams – Raiņa bulvāris – A. Čaka iela – Zemitāna tilts – Stirnu 
iela – Biķernieku iela – S.Eizenšteina iela – Rīgas Motormuzejs (pasākums atkarīgs 
no laika apstākļiem). 
 
23.00 Muzeju nakts slidojums lāpu gaismās (BKSB). 
 
24.00–2.00 Rīgas Motormuzeja ekspozīcijas apskate. 
(atvērta visa Rīgas Motormuzeja ekspozīcija) 
 
 
„Pieguļā ar kaimiņiem” 
LATVIJAS ETNOGRĀFISKAIS BRĪVDABAS MUZEJS 
Brīvības gatve 440, Rīga  
67994106; www.brivdabasmuzejs.lv 
 
19.00 Pieguļnieku ierašanās Kurzemes zvejnieku ciemā Juglas ezera krastā, 
ugunskuru kuršana. 
 
20.00 Pieguļnieku dziesmas, tējas vārīšana pie „mājinieku ugunskura”, pieguļnieku 
rituāli. 
 
21.00 Kaimiņu ierašanās, gatavošanās pieguļai. 
 
22.00–01.00 Pieguļnieku sadziedāšanās. Pantāga vārīšana. Rumulēšanās. 
 
 
ZVAIGZNES GRĀMATU NAMS 
Biķernieku iela 19, Rīga 
67801979; www.zvaigzne.lv 
 
18.00–02.00 Cenu pārsteigums Muzeju nakts laikā. 


