
 
ZEMGALE 
 
„Pierobeža” 
AKTIERU AMTMAŅU MUZEJS 
„Zvanītāju Bukas”, Valles pag., Vecumnieku novads 
26608478 
 
19.00 Tikšanās ar kaimiņiem - Skaistkalnes un Bārbeles pagastu pašdarbības 
kolektīviem. 
 
19.00-01.00 Muzikantu un teātra spēlētāju salustēšana. 
 
 
„Hei, kaimiņi, sanākat!” 
BAUSKAS NOVADPĒTNIECĪBAS UN MĀKSLAS MUZEJS 
Kalna iela 6, Bauska, Bauskas novads 
63960506; www.bauskasmuzejs.lv 
 
10.00–01.00 Muzejs atvērts. 
 
18.00–18.30 Bauskas grupas III gleznu izstādes atklāšana. 
 
18.40–19.40 Vēsturiskās ekspozīcijas „Latvieši, ebreji, vācieši Bauskā”, atklāšana. 
 
19.40–20.10 TLMS „Bauska” izstādes „ES AR SAVU...”, atklāšana. Lietuviešu 
tautas tērpu izstādes atklāšana. 
 
20.10 .... – Sadancošana. 
 
 
Skaistās mākslas-mūzika, dzeja un deja Bauskas pilī 
BAUSKAS PILS MUZEJS 
Kalna iela16, Bauska, Bauskas novads 
63923793; www.bauskaspils.lv 
 
19.00-01.00 Ekspozīcijas „Tērps un rotas Kurzemes hercogistē 1562-1620” un 
„Bauskas pils –militārs nocietinājums. 
 
Mākslas salona „Meistars Gothards” un „Valrāves kroga” aktivitātes Bauskas pilī. 
 
19.00-21.30 Renesanses mūzika un lirika senās mūzikas grupas „Ludus” un 
Bauskas Tautas nama Tautas teātra izpildījumā. 
 
20.30-23.00 Viduslaiku un renesanses deju nodarbība Bauskas pils seno deju 
grupas vadībā. 
  



 
 
ZVAIGZNES GRĀMATNĪCA 
Rīgas iela 31, Bauska 
63927243; www.zvaigzne.lv 
 
18.00-02.00 Cenu pārsteigums Muzeju nakts laikā. 
 
 
Muzejs - Tavs kaimiņš 
DOBELES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS 
Brīvības iela 7, Dobele, Dobeles novads 
63721309, 29436379; www.dobele.lv 
 
Viļņa Rasiņa fotogrāfiju izstāde. 
Dobeles Bērnu un jauniešu centra darbu izstāde (mazā zāle). 
 
19.00 Muzeju nakts atklāšana. 
Amatierkolektīva koncerts „Kaimiņu būšana”. 
Orientēšanās muzeja apkaimē „Kaimiņ, kur esi?” 
 
19.00-20.00 Fotomīļu burziņš un fotokonkurss „Pavasaris – sirds pukst straujāk” 
sadarbībā ar „AD fotostudiju”. 
 
19.00-21.00 Dobeles Bērnu un jauniešu centra radošās darbnīcas (mazā zāle). 
 
Muzeja radošās programmas Spēlēsim Dobeli: No hercogienes dārza līdz tējas tasei, 
Smilšu varavīksne, Senie mērtrauki, Burbuļmāte u.c.). 
 
20.00 Amatierteātra „Smaids” izrāde. 
 
21.30 Orientēšanā dalībnieku apbalvošana. 
 
22.00 Gaismas iedegšana pie muzeja. Veselīgas naksniņas. 
 
22.00 Ballīte. Bēnes Mūzikas skolas pūtēju orķestris. 
 
23.00 Nakts pastaiga ar pils dāmām pa pilsdrupām. 
 
  



 
 
Kaimiņi 
ĢEDERTA ELIASA JELGAVAS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJS 
Akadēmijas iela 10, Jelgava 
63023383; www.jvmm.lv 
 
19.00–19.30 Laukumā pie muzeja: Muzeja nakts atklāšana. 
-Jelgavas Mūzikas vidusskolas audzēkņi atklāj pasākumu ar fanfaras skaņām. 
-Muzeja vadības uzruna. 
-Spīdolas ģimnāzijas audzēkņu priekšnesumi. 
 
19.40–20.00 Laukumā pie muzeja: 
Jelgavas Latviešu biedrības amatierteātra izrādes fragments. A.Brigadere „Lielais 
loms”. 
 
20.00 Ekspozīcijas zālē: 
Viktorīna „Vai pazīsti kaimiņus” un anekdošu stāstīšana par kaimiņiem. 
 
20.00–22.00 2.stāva ekspozīcijas zālēs: 
Mūzikas vidusskolas audzēkņu koncerts (ar pārtraukumiem). 
 
20.00–23.00 1.stāva ekspozīcijas zālēs: Jelgavas biedrības. 
-Latvijas Poļu Savienības Jelgavas nodaļa – mācīs dejot polonēzi; 
-Jelgavas ebreju biedrība – mācīs dejot nacionālo deju Havanagila; 
-Jelgavas čigānu biedrība – Fēlikss Pauls kopā ar dēlu dziedās čigānu dziesmas ģitāras 
pavadījumā; 
-Jelgavas krievu biedrība „Istok” – dziedās častuškas; 
-Jelgavas baltkrievu biedrība „Ļanok” – stāstīs fabulas un anekdotes, kā arī izspēlēs 
spēli „Buļba”; 
-Jelgavas lietuviešu biedrība – izspēlēs spēli; 
-Jelgavas ukraiņu biedrība „Džerelo” –dziedās un dejos 
21.00 Ekskursija pa Raiņa ielu līdz Ā.Alunāna muzejam 
 
22.00–22.20 Eliasa ekspozīcijas zāle: 
Jelgavas Latviešu biedrības amatierteātra izrādes fragments. A.Brigadere „Lielais 
loms”. 
 
22.30; 24.00 – 00.30 Ekspozīcijas zālē „Laikmetu maiņā”: Viktorīna par kaimiņiem. 
 
 
ZVAIGZNES GRĀMATNĪCA 
Lielā iela 13, Jelgava 
63023636, www.zvaigzne.lv 
 
18.00-02.00 Cenu pārsteigums Muzeju nakts laikā. 
 
  



 
 
„Kaimiņ, es esmu šeit!” 
IECAVAS SPORTA MUZEJS (EKSPOZĪCIJA)  
Grāfa laukums 3, Iecava, Iecavas novads 
29422880 (kontaktpersona –  Kārlis Sinka, biedrība „Arhīvs”) 
 
Iecavas Sporta muzeja – ekspozīcijas 1. kārtas atklāšana: Iecavas novada sporta, 
novadpētniecības, kultūras, kolektīvās saimniekošanas vēsture. 
Sporta un izklaides aktivitātes visām iedzīvotāju vecuma grupām. 
 
19.00 Iepazīšanās ar pasākuma vietu Grāfa laukumā 3, Iecavā. 
 
20.00 Iecavas Sporta muzeja- ekspozīcijas atklāšana. 
 
20.30-21.00 Iecavas kultūras nama pašdarbnieku priekšnesums. 
Iecavas motociklistu prezentācija. 
 
20.30-22.00 Sportiskas aktivitātes un atrakcijas Kaimiņu sētas bērniem 
(riteņbraukšana, šautriņu mešana, bumbas mešana uz ātrumu). 
 
22.00-01.00 Strītbols ar futbola bumbu, zolīte, dambrete, novuss, šahs, pludmales 
volejbols, basketbola soda metieni. Ekspozīcijas apskate. 
 
22.00 Viktorīna - Uzmini nu! Priekšmets no Kaimiņa šķūnīša. Uzvarētājiem – 
balviņas. 
 
No 20.00 Visa paskuma laikā demonstrēs slaidus par Iecavas novada vēsturi, 
novadu; darbosies kafejnīca viesu namā „Dārta” Grāfa laukumā 3. 
 
 
„Vistuvākie, mūžam klusējošie, muzeja kaimiņi” 
JĀŅA JAUNSUDRABIŅA MUZEJS „RIEKSTIŅI” 
„Riekstiņi”, Neretas pagasts, Neretas novads 
65176467; www.ltg.lv/riekstini 
 
19.00-22.00 Muzeja apskate. 
Bērnu literāro darbu lasījumi. 
 
Kaimiņu meklēšana. 
 
Pārsteigumi. 
 
Pastāsti par kādu kaimiņu – izvēlies vienu. 
 
Kaimiņu apspēlēšana un apdziedāšana. 
 
22.00-01.00 Mazais jampadracis.  
 
 



 
 
„Kaimiņi – tālie un tuvie” 
JĒKABPILS VĒSTURES MUZEJS 
Rīgas iela 216b, Jēkapils 
65221042; www.jekabpilsmuzejs.lv 
 
20.00 Izstādes „ Latvijas Tekstilmozaīkas biedrības veikums” atklāšana Vārtu tornī. 
 
20.30 Kaimiņi – tuvie: Jēkabpils mūzikas skolas audzēķnu koncerts Krustpils pils 
iekšpagalmā un Krustpils Luterāņu baznīcā. 
 
21.30 Kaimiņi - tālie: projekta „Atraktīvu un pieejamu muzeju attīstība Zemgalē un 
Ziemeļlietuvā” (LLI-022) materiālu prezentācija. 
 
20.00–01.00 „Kaimiņu būšana” pils pagalmā –radošās darbnīcas, andelēšanās, 
konkursi, zupas vārīšana. 
 
20.00–01.00 „Vai atceries, kaimiņ?” Muzeja krājuma kinomateriālu demonstrēšana 
Marmora zālē.  
 
23.00 „Ciemos pie Brūnās dāmas” - Krustpils pils viduslaiku pagrabu apmeklējums. 
 
 
ZVAIGZNES GRĀMATNĪCA 
Rīgas iela 175, Jēkabpils 
65221432; www.zvaigzne.lv 
 
18.00-02.00 Cenu pārsteigums Muzeju nakts laikā. 
 
 
„Jaunas dienas – laimes dienas” 
RAIŅA MUZEJS „TADENAVA” 
Tadenava, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads 
67272643; www.memorialiemuzeji.lv 
 
17.00–21.00 Pārnovadu folkloras kopu un Rīgas ciemiņu sadziedāšanās Raiņa 
bērnības mājās „Tadenavā”. 
 
17.00–01.00 Muzejs atvērts apmeklētājiem. 
 
  



 
 
Muzeja mudrie kaimiņi  
VIESĪTES MUZEJS „SĒLIJA” 
A.Brodeles iela 7, Viesīte, Viesītes novads 
65245549; 29116334; www.viesite.lv 
 
10.00-17.00 Biedrības „Zīle” rokdarbu izstāde. 
 
12.00-17.00 Pūralādes izrādīšana. 
 
19.00–21.00 Grūbu biezputra sēļu gaumē (rūgušpiens). 
 
20.00-21.00 Amatu darbnīca – iemāci otram to, ko proti pats. 
 
21.00-22.00 Nūjošana pa muzeja teritoriju. 
 
22.00  … Tējas dzeršana pie ugunskura, dziesmas, dejas. 
 


