
 
RĪGAS RAJONS 
 
Muzeja naktī kopā ar kaimiņiem 
DAUGAVAS MUZEJS 
Doles sala, Salaspils novads 
67216367; www.daugavasmuzejs@inbox.lv 
 
19.00-01.00 Svētku programma. 
19.00 Svētku atklāšana. 
 
19.30-20.40 Salaspils kultūras nama „Enerģētiķis” un Lietuvas amatierteātra 
kopprojekts – izrāde „Man 30…” 
 
21.00-21.30 Kaimiņu virtuve. 
 
21.45-22.30 Igauņu teātris „Suņa skumjas”. 
 
22.45. Lietuvas deju teātris „Tango And”. 
  



 
 
Visapkārt kaimiņi 
JŪRMALAS PILSĒTAS MUZEJS 
Tirgoņu iela 29, Jūrmala 
67764746, 67761915; www.jurmalasmuzejs.lv 
 
18.00–02.00  
-Muzeja vēstures ekspozīcija „Rīgas Jūrmalas un Ķemeru kūrorta vēsture”. 
-Zemūdens vēstures izstāde „Kuģi dzelmē”. 
-Ekspresizstādes „Dzelmes vilinājums”, „Ūdeņi apkārt Jūrmalai”; Murjāņu sporta 
ģimnāzijas Jūrmalas filiāles vēsture. 
-Alises Landsbergas grafikas darbu izstāde. 
-Somijas mākslinieka Vesas Varelas (Vesa Varella) stikla mākslas izstāde. 
 
Muzeja kafejnīca piedāvās dažādus konditorejas izstrādājumus, uzkodas un dzērienus 
no tuviem un tāliem kaimiņiem, kā arī muzikālus pārsteigumus. 
 
18.00–21.00 Bērnu radošās darbnīcas: 
-smilšu spēles ”Pasaku darbnīcā”; 
-mākslas darbu veidošana kopā ar māksliniekiem. 
 
18.00–20.00 Muzeja kaimiņi - jaunie sportisti, airētāji no Murjāņu sporta ģimnāzijas 
Jūrmalas filiāles ne tikai iepazīstinās ar skolas darbību un aicinās izmēģināt spēkus uz 
airēšanas trenažiera, bet arī piedalīsies muzeju tērpu teātra „Pūra lāde” 
priekšnesumos, kas veltīti tuviem un tāliem Jūrmalas kaimiņiem. 
 
18.00–22.00 Digitālā prezentācija „Kaimiņi laikā un telpā” – iepazīšanās ar 
neredzētiem dažādu laikmetu un dažādu valstu mākslinieku darbiem no muzeja 
mākslas kolekcijas. 
22.30–02.00 Vides filmu studijas uzņemtās filmas par Igauniju, Lietuvu un Latviju: 
„Igaunija – vilki, bebri un lāči”, „Lietuva – Eiropas zaļā sirds” un „Skanošie 
gadalaiki”. 
  



 
 
Dvēseles kaimiņi   
ASPAZIJAS MĀJA 
Zigfrīda Meierovica prosp. 20, Dubulti, Jūrmala 
67769445; www.jurmala.lv 
 
17.00–01.00 Dvēseles kaimiņi glezno. Mākslinieka Ulda Zemzara gleznotās jūras.  
 
17.30 Dvēseles kaimiņi nāk ciemos. Tuvie kaimiņi no Latvijas vācu biedrības 
„Morgenrot” ar dziedošu dāvanu. 
 
18.00 Dvēseles kaimiņi raksta bērniem. Bērnu grāmatu autors Juris Zvirgzdiņš 
iepazīstinās ar savu jauno draugu Balto degunradzi Mufu. 
 
19.00 Dvēseles kaimiņi tulko. Grāmatas no svešvalodām latviski lasīs tulkotāja 
Silvija Brice. 
 
20.00 Dvēseles kaimiņi pēta Aspazijas daiļradi. Astrīda Stahnke no ASV vērtēs 
paveikto un lasīs Aspazijas darbus angļu valodā. 
 
21.00 Dvēseles kaimiņi runā. Rakstnieks Aleksandrs Olbiks par Jūrmalu pasaules 
kontekstā. 
 
22.00 Dvēseles kaimiņi sacer lugas un kino scenārijus. Dramaturgs Egils Šņore par 
to, kas pagaidām glabājas rakstāmgaldā. 
 
23.00 Dvēseles kaimiņi rada dzeju. Rakstnieku nama radošais kaimiņš Gaiķu Māris 
skaitīs savus jaunos pantus. 
 
 
Pliekšāna iela 5/7 kaimiņu tīmeklī 
RAIŅA UN ASPAZIJAS VASARNĪCA 
J. Pliekšāna iela 5/7, Jūrmala, Majori 
67764295; http://www.memorialiemuzeji.lv 
 
19.00–01.00 Izstāde „Ak, tu plašā pasaule!” 
 
Ekspresizstāde „Brāļi lietuvieši” 
 
19.00–23.00 Dabas materiālu radošās darbnīcas lieliem un maziem. 
 
20.00–22.00 Zaļie kaimiņi. Koku stāsti, putnu balsis, akmentiņu čuksti. 
 
22.00–23.30 Rainis kaimiņu un draugu lokā. Atmiņu ainas fotogrāfijās, tēlos un 
skaņās. 
 
24.00 Vēlais kaimiņmājas viesis! 
 
 



 
 
Mūsu kaimiņš - jūra 
JŪRMALAS BRĪVDABAS MUZEJS 
Tīklu iela 1a, Jūrmala 
67754909, 29434723; www.jurmalasmuzejs.lv 
 
19.00–23.50 Apskatāma muzeja pastāvīgā vēstures ekspozīcija – „Jūrmalas 
zvejnieka sēta 19.-20.gadsimtā”, virvju vīšanas darbnīca, enkuru un zvejas laivu 
kolekcija, zvejas kuģi, Baltijas jūras zivju maketi zivju kūrē. 
 
Ekspresizstāde „Kas guļ lādes dibenā...” – iespēja ielūkoties lukturu izgaismotās 
zvejnieku lādēs. 
 
Agneses Bules izstāde „Latviešu sapnis par jūru”. 
 
19.00–20.30 Uz ugunskura vārītas zivju zupas degustācija. 
 
19.00–22.00 Zivju kūpināšanas amata prasmes demonstrēšana un svaigi kūpinātu 
zivju baudīšana. 
 
20.30–21.15 Dūdu un bungu mūzikas grupas „Auļi” priekšnesums. 
22.00–22.45  
 
 
Kaimiņi 
ĶEKAVAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS 
Rīgas iela 26, Ķekava 
67969227, 67935826; www.kekavasnovads.lv 
 
19.00 Pie muzeja stāvlaukumā konkursi – sacensības ar olām (Ķekava), ar vardēm 
(Baloži), sama ķeršana (Daugmale). 
 
Muzeja vestibilā – „Tautlietu klubiņš” par kaimiņu būšanu. 
 
Atvērtas ekspozīcijas: pamatekspozīcijas „Ķekava laiku lokos”, „Mākslinieka un 
novadnieka E.Ozoliņa dzīve un daiļrade”; Latvijas karikatūristu un skolēnu karikatūru 
konkursa „Pa-smejies!” dalībnieku darbu izstāde "Kaimiņu būšana”. 
 
Muzeja 3. stāvā konkurss „Vai Tu pazīsti savus kaimiņus?” (par novadu un tajā 
iekļautajām teritorijām). 
 
Vizināšanās ar karieti. Konkursu uzvarētājiem iespēja pavizināties ar karieti, kura 
stāvēs pie Doles tautas nama (pie muzeja) .  
 
Andele – „Uz kārā zoba!” 
Uzstāsies amatiermākslas kolektīvi no Baložiem un Daugmales. 
 
23.00 Doles Tautas nama zālē A.Dziļuma lugas izrāde "Kaimiņi" (Ķekavas Miltu 
teātra iestudējums). 



 
 
Mākslas diena & Muzeju nakts -2011 
OLAINES VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJS 
Zemgales iela 33, Olaine 
67146053, 26415535; www.olaine.lv, www.olainesmuzejs.lv 
 
12.00-1.00 Latvijas Mākslas akadēmijas tekstilmākslas nodaļas studentu darbu 
izstāde. Tekstils. 
 
Izstāde „Muzeju nakts kaleidoskops”. Fotogrāfijas. 
 
Amatnieku studijas „Fleur” darbu izstāde. 
 
Olaines lietuvietes Ingas Boicovas bērzu pinumu darināšana. 
 
Ceļojumu biroja „Impro” viktorīna, prezentācija – Lietuva. 
 
12.00-14.00 Pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu priekšnesumi, radošās 
darbnīcas. 
 
14.00-16.00 Olaines vispārizglītojošo skolu, Olaines Mehānikas un tehnoloģijas 
koledžas audzēkņu priekšnesumi, radošās darbnīcas. 
 
Lietuviešu valodas stunda „Kalbēsim Lietuviškai” runāsim lietuviski – muzeja telpās. 
 
16.00–18.00 Olaines Kultūras Centra pašdarbības kolektīvu „Oļi”, „Unda”, 
„Pienenīte”, popgrupas u.c. priekšnesumi. 
 
18.00–19.00 Kaimo kapela „Dukrimas”- lietuviešu tautas harmonikas, stīgu un 
sitamie instrumenti- dziesmas, mūzika. 
 
19.00–20.00 Olaines Kultūras Centra jauktais koris „Dziesma”. 
 
Folkloro ansamblio „Siaudela” – Biržai. Lietuva. Dejas. Dziesmas. 
 
Programma „Alus ceļš” u.c. 
 
20.00–21.00 Kaimo kapela „Dukrimas”- lietuviešu tautas harmonikas, stīgu un 
sitamie instrumenti – dziesmas, mūzika. 
 
21.00–22.00 Folkloro ansamblio „Siaudela” priekšnesumi. Lietuviešu deju 
apgūšana. 
 
22.00–24.00 Valdis Indrišonoks. 
 
 
 
 
 



 
 
Turaidas Rozei 410 – es un mani kaimiņi 
TURAIDAS MUZEJREZERVĀTS 
Turaidas iela 10, Sigulda 
265721426, 7971402; www.turaida-muzejs.lv 
 
19.00–01.00 Turaidas muzejrezervātā atvērtas ekspozīcijas par pili, baznīcu un 
muižu: 
Izstāde „Turaidas muižas pārvaldnieka māja. Vēsture. Izpēte. Restaurācija". 
Siguldas Mākslu skolas audzēkņu darbu izstāde ‘Turaidas Rozes stāsti” muižas 
pārvaldnieka jaunās dzīvojamās mājas vestibilā. 
Sabīnes Stāles un Ludmilas Stāles gleznu izstāde „Laika dimensijas” Turaidas pils 
Ziemeļu tornī. 
 
19.00–21.00 Laukumā pie Turaidas muzejrezervāta apmeklētāju centra: 
Andrejs Ozols un draugi no Cēsīm koncerts „Kaimiņu sveiciens Turaidai”. 
 
20.00–21.00 Baznīckalnā pie sveču ugunskuriem: 
Sarunas par vēsturi ar Turaidas muzejrezervāta direktori Annu Jurkāni. 
„Sievietes grēcīgums Temīdas svaros – Turaidas liecības viduslaiku un jauno laiku 
Eiropas tiesību vēstures kontekstā” . Vada TMR galvenā speciāliste Vija Stikāne. 
 
20.30–21.15 Laukumā pie muižas pirtiņas: 
Sarunas ar mākslinieci un folkloristi Ainu Tobis par sievietes iekšējo spēku, viņas 
talantiem un dvēseles maģiju „Savvaļas sieviete, vērmele un medus”. 
 
21.00–22.00 Turaidas muižas pārvaldnieka jaunajā dzīvojamā mājā: 
Tikšanās ar Māru Ķimeli - „Turaidas Rozes leģenda, luga, sajūtas”.  
 
22.00–00.00 Turaidas muižas pārvaldnieka jaunajā dzīvojamā mājā: 
Mākslas filmas „Zobena ēnā” demonstrējums. 
 
22.00–23.00 Turaidas pils Ziemeļu tornī: 
Sarunas ar mākslinieci Sabīni Stāli, un Andri Meļķi „Sieviete akmens apskāvienos”. 
 
22.30–23.00 Laukumā pie Turaidas Rozes piemiņas vietas: 
Piemiņas rituāls Turaidas Rozei. 
Folkloras kopas „Delve” un „Senleja”. 
 
23.00–23.30 Turaidas baznīcā: 
Svētbrīdis Turaidas Rozes piemiņai. 
 
23.30–00.15 Baznīckalnā: Nakts koncerts „Mana Roze” , saksofonists Artis Gāga 
un draugi  
 
00.30–01.00 Turaidas muižas pārvaldnieka jaunajā dzīvojamā mājā: 
Digitālo fotogrāfiju slaidrāde „Turaidas Rozes piemiņa mūsdienās”. 
 
19.00–22.00 Īpašo zālīšu tējas baudīšana muižas pirtiņā. 



 
 
Siguldas Mākslu skolas audzēkņu darbu izstāde „Ziedi Maijai” Turaidas muižas 
saimnieciskajā centrā 
 
19.00–00.00 Maģisko aproču gatavošana kopā ar līvu sievu pie Dārznieka mājas. 
 
19.30, 21.30 Ekskursijas pa Turaidas mūra pils ekspozīcijām (pulcēšanās pils 
pagalmā). 
 
19.30, 21.00 Ekskursijas pa muižas saimniecisko centru (pulcēšanās pie 
Apmeklētāju centra). 
 


