Kur doties Muzeja naktī?
TOP 3 VIETAS RĪGĀ
Muzeju nakts atjaunotajā Rīgas pils Valsts prezidenta rezidences daļā priekšpilī
RĪGAS PILS – LATVIJAS VALSTS PREZIDENTA REZIDENCE
Pils laukums 3
67092106; www.president.lv
19.00–24.00 Pēc vairāku gadu vērienīgiem restaurācijas darbiem Rīgas pils priekšpils daļa ir
atguvusi savu vēsturisko spozmi. Muzeju nakts apmeklētājiem tiks atvērta Rīgas pils priekšpils
daļa, piedāvājot iespēju ielūkoties Rīgas pils reprezentācijas telpās – apskatīt grezno Svētku zāli,
ielūkoties unikālajā Sūtņu akreditācijas zālē un 3. stāva anfilādē.
Apmeklētājiem būs iespēja arī izstaigāt priekšpils pagalmu un apskatīt gotikas laikmeta ciļņus
„Madonna ar bērnu” un „Livonijas ordeņa mestrs Volters fon Pletenbergs”, kas ir valsts nozīmes
mākslas pieminekļi un vecākie viduslaiku tēlniecības pieminekļi Latvijā.
Muzeju nakts pasākumu Rīgas pilī kuplinās dažādi muzikālie priekšnesumi, kā arī apmeklētāji varēs
vairāk uzzināt par Rīgas pils vēsturi un pils reprezentācijas telpu lietojumu mūsdienās.
Iekļūšanai Rīgas pilī tiks veikta drošības pārbaude pie ieejas. Lūdzam līdzi neņemt lielizmēra
somas, pārtikas produktus, dzīvniekus un metāla priekšmetus.
Klosteru dzīve gadsimtu gaitā
SAKRĀLO LIETU MUZEJS
Klostera iela 5
29481987
19.00–21.00 Tematiskās prezentācijas: klosteru pirmssākumi, klosteru uzplaukumi, klosterdzīve
šodien (vada klostermāsas).
19.00–22.00 Ekskursija pa Svētās Magdalēnas baznīcu, torni un senā cisterciešu sieviešu klostera
pagrabu (Svētās Ģimenes māja).
Pagriez laika ratu!
ANDREJA UPĪŠA MEMORIĀLAIS MUZEJS
Brīvības iela 38–4
67289767; http://www.upisamuzejs.lv, http://www.memorialiemuzeji.lv
19.00–20.00 Ielūdz Atraitnes vīrs! Piedalās teātra studija „Rampa” un režisore Ināra Čakste.
20.00–22.00 Pagriez laika ratu un atrodi pulksteņus Andreja Upīša dzīvoklī.
22.00–23.00 Izstāde Oto Skulme. Andreja Upīša lugas „1905” scenogrāfijas un kostīmu skices.

TOP 3 VIETAS PIERĪGĀ
Laiks
ĶEKAVAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS
Rīgas iela 26, Ķekava
28679514; www.parkulturu.lv
19.00–01.00 Radoša aktivitāte: Sastādi gadskārtu kalendāru!
19.00–21.00 Ķekavas Mākslas skolas interaktīva spēle „ Iegriežot laika ratu”
19.00–19.45 Dokumentālā filma “To atceras tikai vilcieni”. Režisors: Jānis Putniņš. Filma veidota
no Rīgas kinostudijas spēlfilmu fragmentiem, kuros vienojošais elements ir vilciens.
21.00–22.00 Ķekavas Jaunatnes iniciatīvu centra akcija „ Seno māju dzīves stāsti”.
22.00–23.30 Ķekavas Jaunā Miltu teātra izrāde „ Kašķi un našķi”
00.00–00.45 Dokumentālā filma „To atceras tikai vilcieni”.
“Gaiša, gaiša uguns deg
Tumšajā kaktiņā,
Tur Laimiņa mūžu raksta....”
JŪRMALAS BRĪVDABAS MUZEJS
Tīklu iela 1a, Jūrmala
67754909, 29434723; www.jbmuzejs.lv
19.00–21.30 „Uguns – mājas pavarda un ģimenes aizstāve, gaismas, siltuma un iztikas devēja”.
Dažādu senu un ne tik senu gaismas ķermeņu izstāde, kas veidota no Jūrmalas pilsētas un brīvdabas
muzeju krājuma priekšmetiem.
Radošās darbnīcas ( lukturīši no kartona, stikla burkām, sveču liešana, kalēja amata
paraugdemonstrējumi u.c.)
21.30–22.30 Grupas „Raxtu raxti” koncerts.
22.30–23.00 Kūpinātu zivju degustācija.
„Laika rats”
ASPAZIJAS MĀJA
Zigfrīda Meierovica prosp. 18/20, Dubulti, Jūrmala
67769445; www.jurmala.lv
Pasākums notiek muzeja dārzā
18.00–23.00 „Laika rats”.
18.00 Rīgas Vācu kultūras biedrības vokālā ansambļa „Morgenrot” koncerts.
19.00–23.00 Radošās darbnīcas lieliem un maziem.
19.00–22.00 Laika rata uzdevumu veikšana (pie muzeja administratora saņem laika zīmju karti ar
uzdevumiem).
19.00–20.00 „Laiks bērniem” – kopā ar pasaku tēliem spēlē laika spēles, mini mīklas, dziedi laika
dziesmas un iedejo dažādu laiku deju soļus.
20.00–22.00 „Laiks dzejai”:
-klausies un baudi jauniešu teātra „Eksperiments” aktieru izpildījumā Aspazijas un Raiņa dzeju.
Fragmenti no izrādes „Viņas un Viņi”;
-radi un lasi dzeju par laiku pats!
22.00–23.00 „Laiks pieaugušo palaidnībām”.
Piedalies laicīgās improvizācijās kopā ar jauniešu teātra „Eksperiments” aktieriem.

TOP 3 VIETAS VIDZEMĒ
Āraišu ļaudis griež laika ratu!
ĀRAIŠU ARHEOLOĢISKAIS MUZEJPARKS UN ĀRAIŠU APKĀRTNE
Āraiši, Drabešu pagasts, Amatas novads
28002237; www.amata.lv
19.00–19.40 Āraišu evaņģēliski luteriskā baznīca – Kokļu mūzikas koncerts. Uzstājas Drabešu
muižas koklētāji.
20.00–23.00 Āraišu arheoloģiskajā parkā „Laika rats griežas atpakaļ...”
Nakts ēnas aizvien ļauj atdzīvoties sen aizmirstām lietām, vietām un pat cilvēkiem. Muzeju nakts
Āraišu arheoloģiskajā parkā iegriezīs laika ratu līdz galam atpakaļ, un tur būs iespējams satikt
ļaudis no tāliem un vistālākajiem laikiem... Būs iespēja iejusties dažādos gadsimtos…
Meitu salā Bronzas kausēšana, ugunskurs, seno rīku atdarinājumi, tēja, koka maize, sarunas kopā ar
biedrību „Latvijas arheoklubs”.
Ezerpilī – lidojošo ezeru teikas, zāļu sievas Līgas Eglītes tēju darināšana un sajūtu darbināšana –
tauste, smarža, dzirde, garša, nojausmas.
Viduslaiku pilsdrupās – aktīva darbošanās, cīņas paņēmienu izmēģināšana kopā ar vēstures
piedzīvojumu pasākumu organizāciju „Āraisis”.
20.00 Drabešu muižas Amatu mājā.
„Ak, skaistā jaunība Āraišos!”
Tikšanās ar arheologu Andri Tomašūnu un vēsturnieci Aksildu Petrevicu (atmiņu stāsti, dzīvā
vēsture, joki un blēņas).
21.00 Drabešu muiža (lapene pie Pils).
„Aizej tur nezin kur”. Orientēšanās Drabešu muižā (vada Drabešu muižas iedzīvotāji Inese un
Armands Zalaki).
22.00–01.00 Drabešu muižas Amatu mājā.
Stāstu vakars „Speķa maize”.
Vidzemes stāstnieki „Griež laika ratu”.
„Laika rats griežas...” Mores kauju muzejā
MORES KAUJU MUZEJS
„Kalna Kaņēni”, Mores pagasts, Siguldas novads
26699694, 29446115; www.moresmuzejs.lv
18.00–24.00 Mores kauju muzeja ekspozīcijas apskate un video filmas „Mores kaujām 70”
demonstrējums interaktīvā stendā visa pasākuma laikā.
18.00–20.00 Dabas materiālu izmantošana karavīru maskēšanās procesā, sadarbībā ar radošo
darbnīcu vadītāju Margitu Porieti.
19.00 Mores pagasta Tautas nama sieviešu vokālā ansambļa „Ceriņi” dziesmu programma.
19.30–22.00 Daudzveidīgas atrakcijas un jautrās stafetes biedrības „Reāls piedzīvojums”
piedāvājumā.
-Mores saimniecību pavasara gardumu baudīšana „Bufetē MORES GARŠA”
-Uz ugunskura vārīta „Mores pavasara tēja”.
20.00 Tikšanās ar Militārā moto kluba „Patrioti” pārstāvjiem.
22.00–24.00 Pavasara vakara burvības baudīšana draudzīgās sarunās pie ugunskura ievziedu un
pieneņu ziedu laikā.
„Laiks dziesmai, gudrībai un izklaidei”
RŪDOLFA BLAUMAŅA MEMORIĀLAIS MUZEJS „BRAKI”
„Braki”, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads
64871569, 26498099; www.braki.lv
19.30–21.00 Literāri muzikāls sarīkojums „Un ziedonis puķes jau kaisa”. Muzicē grupa „Voice of

Instruments” (Ilmārs Šterns – balss, dzejas deklamācija, Maija Solovjova – klavieres, Daiga
Solovjova – saksofons, stabule).
21.00–23.00 Aktivitātes un darbnīcas „Braku” teritorijā
-Koks – laika liecinieks.
-E. Veidenbaums un R. Blaumanis – laikabiedri.
-Laika rats griežas.
-Mans laiks radošumam.
-Nakts orientēšanās „Skrējiens cauri gadsimtiem” ar dažādiem pārbaudījumiem muzeja teritorijā un
disku golfa trasē.
20.00–23.00 Atrakciju parks „Braku takas” – kāpelēšanas un rūdījuma trase „Laiku lokos”.*
*Maksas pakalpojums – ar īpašām Muzeja nakts atlaidēm.

TOP 3 VIETAS ZEMGALĒ
Laika rats
SĒLIJAS PRASMJU MUZEJS
„Ozollejas”, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads
25465787
19.00–20.00 Muzejā:
-„Muzeju nakts 2017” atklāšana.
-Pastāvīgā ekspozīcija un fotogrāfiju izstāde no muzeja krājuma „Sēļu zemnieks agrāk un tagad”.
-Darbosies Prasmju istaba – aizraujoša iespēja piedalīties seno amatu prasmju demonstrēšanā.
-JKMS Zasas vidusskolas audzēkņu darbu izstāde „Kaste? Es te!”.
20.00–21.00 Muzeja pagalmā:
-Kinozāle zem debesīm „Kā gulbji balti padebeši iet...” (E. Veidenbaums).
-Pastaiga uz Zasas muižas dzirnavām un pētīšana, kā „Šie mūžīgie dzirnu riteņi griezās...” (E.
Veidenbaums).
21.00–23.00 Zasas KN:
-Koncerts „...Jau dziesmām viļņojas gaiss...” (E. Veidenbaums). Sadarbībā ar pašu un kaimiņu
novadu kultūras namiem koncertēs: Leimaņu, Rubeņu, Zasas, Ilūkstes, Subates u.c. pašdarbības
kolektīvi.
23.20–01.00 Ugunskurs Zasas muižas parkā. Svētku cienasts no senču ēdienkartes. Teikas un
atmiņu stāsti par Zasas muižu. Danči.
Muzeju nakts 2017
ZIEMASSVĒTKU KAUJU MUZEJS
Jelgavas novads, Valgundes pagasta „Mangaļi”
28349259, 22018912; www.karamuzejs.lv
16.00–21.00 Jaunas meklēšanas spēles „Izlūku taka Ziemassvētku kauju muzejā” prezentācija
(dažādu uzdevumu apkopojums, kas pamatā paredzēts ģimenēm ar bērniem).
16.00–24.00 Muzeja ekspozīcijas apskate.
Darbošanās laiks
KĀRĻA ULMAŅA PIEMIŅAS MUZEJS „PIKŠAS”
„Pikšas”, Bērzes pagasts, Dobeles novads
26670812;29364230; www.piksas.lv
19.00–24.00 Muzeja ekspozīciju apskate.
19.00–22.00 Muzejā varēs piedalīties nodarbībās , kur censties laiku ieaust, samalt, saburtot,
izkrāsot, savīt spirālē , vai gluži pretēji – izstiept taisnē.
19.00–23.00 Darbosies saldējuma kafejnīca. *

20.30–21.00 Tradicionālā Saules guldināšana.
Kopā ar Austrasbērnu Maiju Albāti izdziedāsim skaistākās vakara dziesmas.
*Par maksu

TOP 3 VIETAS KURZEMĒ
Piedzīvojumu laiks garam un dvēselei Jaunpilī
JAUNPILS MUZEJS
„Pils”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads
63162128, 20223423; www.jaunpils.lv, www.jaunpilspils.lv
No 19.00 Ak, mirkli, tu esi skaists.
Pasākuma atklāšana.
No 19.30 Jaunpils novadnieka Māra Branča gleznu kolekcijas izstāde.
-Pavasara ziedu laika izstāde.
-Laikrāžu izstāde.
-Jaunpils reģionālās attīstības centra „Rats” viesistaba.
-Orientēšanās spēle ģimenēm „Gadsimtu liecības meklējot”.
20.00 Koncerts Jaunpils baznīcā „Zelta baroks” ar spilgtu kontrastējošu uzrunājošu repertuāru.
Soliste Kristīne Gailīte, ērģelniece Ilze Reine, trompetists Jānis Porietis.
No 20.00 Labirinta teātris „Nāc un sajūti sevi pasaulē”.
Dzejas laiks kopā ar Jāni Kalnbergu.
No 21.00 Būs iespēja satikties ar vislabākajām zīlniecēm sestajā paaudzē.
21.30 Dziedāšana, dziedēšana, dziedināšana kopā ar grupu „Baltās dūjas”.
22.30 Sagaidām tumsas laiku kopā ar ugunsšovu.
Vakara gaitā:
-Apskatāmas Jaunpils muzeja ekspozīcijas telpas.
-Laicīgi ēdieni no Pilskunga ķēķa visa vakara garumā.*
Mīksti un sabužināti pēļi viesus gaidīs viesnīcā, istabiņas laicīgi piesakot pa telefonu 29447859.*
No 19.00 Atvērta Jaunpils evaņģēliski luteriskā baznīca.
No 19.30 Atvērta Jaunpils Amatu māja.
*par maksu
„Laiks nevienu negaida”
LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS MUZEJS
Celtnieku iela 12, Talsi
63291343, 29403183; www.llm.lv
19.00 Muzeju nakts atklāšana.
-Ugunīgās un atraktīvās čigānietes no Ugāles.
-Biedrības „Pērļu pasaule” no Ventspils – rotu kolekcijas demonstrācija.
20.00 Valdemārpils amatierteātra „Atspulgs” teatralizēts uzvedums „Laiks ir nauda”.
19.00–01.00 Muzeja telpās:
-Radošā darbnīca bērniem – „Pulkstenīti tiku taku, paklausies, ko es tev saku”.
-Laiks – izgaršot, izbaudīt un iegādāties – mājražotāju, rokdarbnieču un amatnieku tirgus lustes.
-Muzeja pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apskate.
-Auto modelīšu izstāde „Mazais vāģis” – jaunumi no talsenieka Kārļa Volanska kolekcijas.
20.00–22.00 Mazbānīša stacijā „Talsi” – vienreizēja iespēja iegriezties „zīlēšanas vagoniņā” pie
jautrajām čigānietēm.
19.00–24.00 „Laika zoba radītie nedarbi” – iespēja ielūkoties lielgabarīta muzeja krājuma
priekšmetu glabātuvē „angārā”.

Laika rats
TUKUMA MUZEJA DURBES PILS
Mazā Parka iela 7, Tukums
26305946; www.tukumamuzejs.lv
19.00–00.00 Zīmējumi smiltīs kopā ar Elizabeti fon Reki.
Izgatavo savu dārgumu lādīti kopā ar Katarinu fon Reki.
19.00–00.00 Atvērts pils ķēķis – piedāvājumā McZelmiņas našķīši.*
19.00–23.00 Muzicē ansamblis „Trio”
19.00–01.00 Hennas zīmējumi kopā ar Daci Laukmani* (no 5.00 EUR).
Durbes pils vēsturiskā interjera apskate.
Mūkusalas mākslas salona izstāde „Kurzemes albums. Laikmeta portrets” – 18. gs. beigās un 19. gs.
pirmajā pusē Kurzemē mitušas dzimtas attēlu kolekcija.
Izstādē gleznas reprodukcijas puzle un krāsojamās lapas bērniem.
Ekspozīcijas „Durbes pils fotogrāfijās un arhīva dokumentos”, „Rainis un Durbes pils”.
00.20 Stāsti nakts ekskursijā lāpu gaismās.
01.00 Uguņošana Durbes pils pakājē (pulcēšanās pie lauvu skulptūrām).
*par maksu
Programmā iespējamas izmaiņas.

TOP 3 VIETAS LATGALĒ
“Kad laika rats sāk griezties...”
DAUGAVPILS NOVADPĒTNIECĪBAS UN MĀKSLAS MUZEJS
Rīgas iela 8, Daugavpils
65422709; www.dnmm.lv
19.00–00.00 No aizvēstures līdz mūsdienām: ceļojums pa muzeja ekspozīciju un izstāžu zālēm.
„Muzeju nakts 2017” koncerts muzeja pagalmā. Programmā: dziesmas, dejas, balvas „Muzeja
draugs” pasniegšana u.c.
Mākslas laiks: Daugavpils reģiona mākslinieku darbu izstāde muzeja izstāžu zālē.
Amatniecības laiks:
„Adatiņa mozactiņa,
Lela dorba doreitoja” (virtuves tekstiliju – izšuvumu kāta dūrienā izstāde), sadarbībā ar Latgales
mākslas un amatniecības centru.
„Vēstule no pagātnes” – ikvienam Muzeju nakts dalībniekam būs unikāla iespēja nosūtīt un saņemt
vēstuli no romantiskās pagātnes.
19.00–21.00 „Dabas laika rats” – tikšanās ar Latgales zoodārza pārstāvjiem.
19.00–23.00 „Laiks ātrāki steidzas kā vagona rats”: dokumentālās filmas “TO ATCERAS TIKAI
VILCIENI” kinoseansi.
„Mamuta medības” – izmēģini spēkus akmens laikmeta sacensībās!
19.00–22.00 Sentēvu tradīciju laiks: radošās darbnīcas mazajiem un lielajiem tradicionālo rokdarbu
veidošanā.
„Ciemos pie Robina Huda” – īstas viduslaiku sacensības loka šaušanā īstiem varoņiem!
„Laimes stundas neskaitot” – radošā darbnīca pulksteņu izgatavošanā.
00.00 Muzeju nakts kulminācija – uguņošana 19. gadsimta gaumē.
„Es esmu vaļējas durvis” (R. Mūks)
ROBERTA MŪKA MUZEJS GALĒNOS
Skolas iela 11c, Galēni, Riebiņu novads
26822989; www.riebini.lv
20.00–20.10 Muzeju nakts atklāšana.
20.10–20.30 „Man nevajag nemirstības eliksīra, Nemirstība ir iesieta Latvijas sierā” (R. Mūks.)

Laika jēdziens un tā atainojums Roberta Mūka dzejā.
20.30–21.20 „Tu esi tikai fragments/ Vēl nepabeigtā tekstā,/ Neaprakstīts pergaments” (R. Mūks.)
Sandras Sabīnes Jaundalderes gleznu izstādes „Kampūrijas stāsti un pasakas” atklāšana.
21.30–22.15 „Es esmu saaudzis ar šo laiku” (R. Mūks.)
Savas autordziesmas un dziemas ar E. Veidenbauma vārdiem dzied VIA „ARNIS &
STAŅISLAVS”.
22.20–23.10 „Reibsti no mirkļu skrejas/ Un šad tad – no dzejas” (R. Mūks.)
Uzstājas radošās kopas „Mūka ķēķis” dalībnieki.
23.10–24.00 „Mums nav lemts pazust no šī laika un telpas – tikai mainīties” (R. Mūks.)
Kopējas dāvanas „Galēni – Latvijai” gatavošana.
Domu apmaiņa un kopēja sadziedāšanās pie tējas/ kafijas galda.
Iepazīšanās ar muzeja ekspozīcijām un izstādēm.
“Laikā kas pieder mums
Tālāk prast cīnīties
Un dzīves skaistumā iekļauties” / L.Meinarda/
VĀRKAVAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS
Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads
27059046; www.varkava.lv
19.00 Iepazīšanās ar ekspozīciju „Pirmā tautskola Latgalē” Vārkavas novadpētniecības muzeja
jaunajās telpās. (Kovaļevsku iela 4).
20.00 Novadnieces Džeinas Gavares gleznu izstādes atklāšana. (Vārkavas tautas nama zālē,
Kovaļevsku iela 5) un pasaka – izrāde bērniem, ko stāstīs, dziedās un rādīs Džeina un Juris Gavari.
22.00 Muzeja – klēts telpās Vārkavas novada rokdarbnieču darbu izstādes apmeklējums un tikšanās
ar rokdarbniecēm un muzeju nakts zupas degustācija.
19.00–23.30 Vārkavas novadpētniecības muzeja radošo mākslu salonā (Kovaļevsku iela 6). Foto
izstāde „Laika ritumā”.
23.00–23.30 Muzicēs Vārkavas pagasta vokālais ansamblis „Melodīvas”.
24.00 Ugunsšovs uz „Mīlestības saliņas” aiz muzeja – klēts telpām.
00.20 Muzeja – klēts 2 stāvā kino seanss „Vai zini kas notiek muzejos naktīs!?”

Citu muzeju piedāvājumu skaties http://muzeju-nakts.lv

