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Izbaudi Muzeju nakti Alūksnes novadā 

Alūksnē 
 

Alūksnes muzejā no plkst. 18.00 – 23.00 
"MOUSU SĀBRI SADZEIVĀ DRAUDZĪGI"(mūsu kaimiņi sadzīvo draudzīgi) 

Filmas „Lielais ugunsgrēks” demonstrēšana, Ļeņina augšāmcelšanās..., tikšanās ar Alūksnes politiski represēto kluba 
„Sarma” biedriem, fotosesijas „īpašos” tērpos, apavu pucēšana, labošana, portretu zīmēšana mākslinieka redzējumā, 

ielu muzikanti u.c. 
 

Dr. A.Misiņa medicīnas muzejā no plkst. 19.00 līdz 22.00. 
Viktorīna „Iepazīsti savu organismu”, muzeja nakts labumu baudīšana u.c. 

 
Bībeles muzejā no 19.00-24.00 

Gaidīts ikviens apmeklētājs! 
no plkst.20.00   Alūksnes ev.lut.baznīcā  dažādu draudžu muzikālu kolektīvu uzstāšanās 

 
Dabas muzejā "Vides labirints" no 20.00-24.00 

Gaidīts ikviens dabas draugs no tuvām un tālām kaimiņu sētām! 
 

Alsviķu pagastā no plkst. 20.00 
Kultūras namā -Ādolfa Liepaskalna piemiņas izstādes atklāšana, Jāņa Poļa stāstījums par novadnieku - soļošanas 

čempionu, estrādē- amatiermākslas kolektīvu koncerts „Zied ievas...” un Ērika Gruzniņa Nakts balle. 
 

Kalncempju pagastā 
 Viktora Ķirpa Ates muzejā no plkst.19.00-24.00 

 „Es ar saviem kaimiņiem mūžam labi sadzīvoju...” 
Kaimiņu sagaidīšana, izstādes „Ai, kaimiņi, ai, kaimiņi, diži tavi arodiņi” atklāšana, „Kaimiņu precizitātes , lasītprasmes, 

veiklības pārbaudes„ , orientēšanās spēle lauku sētas un mīklu labirintos, balle lauku sētā sestdienas vakarā. 
 

Jaunalūksnes pagastā 
Bejas novadpētniecības centrā no plkst. 10.00 – 24.00 

“No putekļiem ārā, no dūmiem 
                                    Mūs ziedošais pavasar’s sauc ?” (E.Veidenbaums) 

Mākslas zāģēšanas sacensības „Ierūcini zāģi un ļaujies fantāzijai”, seno amatu darbnīcas atklāšana, tikšanās ar kultūras 
mantojuma apzināšanas ekspertu, izrāde „Visi radi kopā”, cienāšanās pie ugunskura, dziedošo bērnu koncerts, 

lustēšanās kopā ar grupu „Rakari” u.c. 
 

Jaunlaicenes pagastā 
Jaunlaicenes muižas muzejā no 19.30-24.00 

 „Kaimiņu būšana” 
Balle pils parkā, filmu studijas „Balti” īsfilmas „Malienas muzikanti” demonstrējumi, 

populāru „Latvijas laika„ deju „Padespaņ” un „Vengerka” mācīšana, stafete „Fiksais kaimiņš”, izstāde „Ceļš zem kājām”, 
galda spēles  „No muižas uz baznīcu” un „ Malēniešu vārdu spēles” spēlēšana, atrakcija „Ūdens raķetes”, īpašs 

cienasts. Muzejs atvērts no 19.00-01.00 
 

Pededzes pagastā  
Pededzes muzejā no plkst.20.00 

Pasākums ,, Kā suseds ar sābri uz rūcīša satikās...." 

 

Veclaicenes pagastā 
Veclaicenes pagasta muzejā Kornetos no 20.00-24.00 

"Jurģi muzejam" 

Amatierkolektīvu koncerts, muzejiskas aktivitātes " Ja kaimiņi runā atšķirīgās valodās" 


