Tukuma pilsētas vēstures muzejs „Pils tornis”
„Laiks atklāj visu, kas bijis slēpts”

(Brīvības laukums 19a, Tukums, tālr.: 25622131)
www.tukumamuzejs.lv

Muzeju nakts atklāšana
Apskatāmi 130 brīnumaini priekšmeti no Tukuma slimnīcas izstādē „Sanitas” (lat. val. „Veselība”)
Praktiska darbošanās izstādē „Sanitas” - svēršanās, mērīšanās, asinsspiediena mērīšana u.c.
19:00 - 01:00
aktivitātes
Specdienestu auto apskate Brīvības laukumā, pieņem izaicinājumu - pārģērbšanās ugunsdzēsēju
19:00 - 00:00
tērpā noteiktā laika posmā
19:00 - 01:00 Virtuālā izstāde „Zudušais Tukums” vides objektā „Vārti no pagātnes uz nākotni”
19:00 - 01:00 Ekspozīcija „Savējo stāsti, ne svešo”
Tukuma Mākslas muzejs
(Harmonijas iela 7, Tukums, tālr.: 27843190)
„Nakts Leonīda Āriņa muzejā”
www.tukumamuzejs.lv
19:00 - 01:00 „Izkrāso Āriņa pasauli!” - iespēja papildināt zīmējumus ar krāsām
„Papīra liešanas darbnīca" - iespēja paša rokām radīt dekoratīvu papīru no pārstrādātiem
19:00 - 23:00
materiāliem kopā ar mākslinieci Tiju Vīksnu
19:00 - 01:00 „Vēro mākslu” - krustvārdu mīkla par mākslinieka Leonīda Āriņa gleznās redzamo
19:00 - 01:00 „Kopējam gleznas” - iespēja kopēt izstādē redzamos mākslas darbus
Virtuālā izstāde „Ciemos pie Āriņa” - Kurzemes reģiona atklātās vizuālās mākslas olimpiādes
19:00 - 01:00
dalībnieku darbi
19:00 - 01:00 Mākslinieka Leonīda Āriņa 110 gadu jubilejas izstāde
Mākslas galerija „Durvis”
(Brīvības laukums 21, Tukums, tālr.: 28391437)
„Latvju zīmju spēks un krāsu prieks”
www.tukumamuzejs.lv
19:00 - 22:00 Latvju zīmju darināšana kopā ar Sanitu Valdmani /bez maksas/
Sejiņu apgleznošana kopā ar Jolantu Grunti /par maksu - no 2 EUR/
19:00 - 22:00
Pēc apmeklētāju pieprasījuma pieejams arī pēc 22:00
Loterija „Laimīgie pirkuma čeki”. Piedalās pirkuma čeki sākot no 1 EUR !
19:00 - 00:00
Izloze un uzvarētāju apbalvošana 00:00
19:00 - 01:00 Tukuma Mākslinieku grupas izstāde „Starp šķitumu un īstenību”
Tukuma Audēju darbnīca
(Tidaholmas iela 3, Tukums, tālr.: 25622267)
„Aužamlaiks”
www.tukumamuzejs.lv
„Vecais ratiņš” - TLMS „Durbe” dalībnieces demonstrē dzijas šķetināšanas procesu un stāsta par
19:00 - 22:00
dzijas iegūšanu
19:00 - 00:00 Grīdceliņa aušana stellēs
19:00 - 00:00 Keramikas virpošanas meistarklase kopā ar keramiķi Velgu Melni /par ziedojumiem/
19:00 - 00:00 Atvērts Audēju darbnīcas veikaliņš - iegādājami Tukuma audēju un citu rokdarbnieku darinājumi
19:00 - 00:00 Limbažu muzeja izzinošā izstāde „Vilna”
Durbes pils
(M. Parka iela 7, Tukums, tālr.: 26305946)
„Nakts fon der Reku pilī”
www.tukumamuzejs.lv
19:00 - 00:00 Zīmējumi smiltīs kopā ar Elizabeti fon der Reki
19:00 - 00:00 Izgatavo savu dārgumu lādīti kopā ar Katarinu fon der Reki
19:00 - 01:00 Hennas zīmējumi kopā ar Daci Laukmani /par maksu - no 5 EUR/
Mūkusalas mākslas salona izstāde „Kurzemes albums. Laikmeta portrets” - 18. gs. beigās un
19:00 - 01:00 19. gs. pirmajā pusē Kurzemē mitušas dzimtas attēlu kolekcija.
Gleznas reprodukcijas puzle un krāsojamās lapas bērniem
19:00 - 01:00 Durbes pils vēsturiskā interjera apskate
19:00 - 23:00 Muzicē džeza trio „Kļavas sīrups”, Sergeja Austra Universs vadībā
Stāsti nakts ekskursijā lāpu gaismās
00:20
Uguņošana Durbes pils pakājē (pulcēšanās pie lauvu skulptūrām)
01:00
19:00 - 01:00 Ekspozīcijas „Durbes pils fotogrāfijās un arhīva dokumentos”, „Rainis un Durbes pils”
19:00 - 01:00 Atvērts pils ķēķis - piedāvājumā McZelmiņas našķīši /virtuve atvērta līdz 23:30/
19:00
19:00 - 01:00

Pastariņa muzejs
„Ceļojums Pastariņa pasaulē”
19:00 - 20:00
19:00 - 01:00
19:00 - 22:00
19:00 - 21:00
19:00 - 01:00

(„Bisnieki”, Zentenes pagasts, Tukuma novads, tālr.: 28651091)
www.tukumamuzejs.lv
Muzeju nakts atklāšanas koncerts „Dejā apstājas laiks” kopā ar Tukuma E. Birznieka-Upīša
1.pamatskolas deju kolektīvu „Pastariņi” un studijas „Taurenīši” brīvdabas teātra izrāde
„Atrodi laika zīmes” - orientēšanās spēle maziem un lieliem
Momentloterija „Laika zīmju veiksmīgākie atradēji”
Radošās darbnīcas - svilpītes, māla, grozu, virvju u.c.
Izjādes ar zirgu /par maksu - 2 EUR/
Ekspozīcijas „Saldūdens zveja”, „Ziemeļkurzemes lauku sēta - Pastariņa pasaule", „Klēts - dzimtas
turības spogulis”

Džūkstes Pasaku muzejs
(Lancenieku skola, Džūkstes pagasts, Tukuma novads, tālr.: 26513314)
„Laiks ir domu kustība. Kad domas pārstāj kustēties, laiks apstājas”
www.tukumamuzejs.lv
19:00 - 01:00
19:00 - 01:00
20:00
19:00 - 01:00
19:00 - 01:00
19:00 - 00:00
19:00 - 22:00
19:00 - 01:00

Radošā darbnīca „Drošība. Mana bērnības pasaka” - foto atstarotāju izgatavošana
Rotaļlietu automašīnu apskate no Rīgas Motormuzeja kolekcijas
Braucamrīku sacensības bērniem
„Sprīdītis un viņa draugi” - spēles un rotaļas Pasaku istabā
„Solis pagātnē” - fotografēšanās A. Langenfelda foto salonā /par ziedojumiem/
Orientēšanās spēle minot mīklas
Izjādes ar zirgu Pasaku dārzā piedāvā „Skudru staļļi” /par maksu - 2 EUR/
Izstādes „Ciemos pie Puškaiša”, „Līdzības”, ekspozīcija „A Lerhis – Puškaitis un pasakas”

Šlokenbekas muiža
(Milzkalne, Smārdes pagasts, Engures novads, tālr.: 25155225)
Ģimenes dienas un muzeja nakts “Laiks un laika rats”
11:00 - 17:00
11:00 - 15:30
11:30
14:15-16:20
16:30-18:30
16:00 - 21:00
21:00
Visas dienas
garumā

Šlokenbekas rogainings
Ceļa tehnikas, glābšanas dienesta paraugdemonstrējumi
Liepājas teātra izrāde bērniem “Īkstīte” /ieeja 2 EUR/
Livonijas ordeņa pils “Bruņinieku turnīrs”, vokālā grupa “Vocalica”
Seno deju grupa “Calendula”
Kvests “Viduslaiku prāta spēles”
Koncerts “Tu un es” (A.Andrejeva, Ieva Sutugova, Dinara Rudāne, A.Ieviņš & Colt)
Radošās darbnīcas – ķīmijas eksperimentu laboratorija “Zilie brīnumi”, meistarklase kaligrāfijā,
viduslaiku tērpu šūdināšana, pielaikošana un paraugdemonstrējumi, foto stūrītis, māla figūriņu
veidošana. Loku šaušana ar 3D mērķiem. Amatnieku tirdziņš. Zirgu izjādes

Lapmežciema muzejs
(Liepu iela 4, Lapmežciems, Engures novads, tālr.: 27000380)
“Mums visa šajā dzīvē pietiek, mums tikai laika nepietiek” (I.Ziedonis) www.facebook.com/lapmezciems

19:00 - 01:00

Pie muzeja: Imanta Ziedoņa dzeju runā Lapmežciema pamatskolas audzēkņi. Jauktā kora
,,Laudante” koncerts ,,Ja tu tagad nāc”. Mūzika - Imants Kalniņš, vārdi - Imants Ziedonis.
Muzejā: Gunāra Janaiša foto izstāde ,,Tev un tiem, kas Tevī” – Imants Ziedonis fotogrāfijās.
Aktīvas nodarbības dabā lieliem un maziem ĶNP darbinieku vadībā.
Ventspils stikla mākslinieka Andreja Virbuļa radošā darbnīca.
Zvejnieku darba iemaņu apgūšana – tīklu lāpīšana, mezglu siešana, reņģu vēršana un blīvēšana,
žāvēšana.
Senais amats – pagasta jumiķu stāsts par niedru jumtu likšanu.
Imanta Ziedoņa pasakas bērnu zīmējumos ,,Mans krāsainais laiks”.
Tradicionālais svētku cienasts.

Engures Saieta nams
“Laika rats Engurē”
No 19:00
19:30
20:30

(Jūras iela 114, Engure, Engures novads, tālr.: 63161701)
www.facebook.com/EnguresSaietaNams

Izstādes “Aizmirstās lietas” apskate
Dažādi laiki un norises videoatmiņās
Zvejniek` sēt’ un to tikum` aicina uz darb` un tad iedos arī paēst
Noslēgumā kopā ar Nacionālā teātra aktrisi Zani Jančevsku ļausimies dziesmas burvībai
(Rīgas-Ventspils šosejas 75.km, Tumes pagasts, Tukuma novads, tālr.: 26123881)
www.jaunmokupils.lv
Muzeju nakts atklāšana ar Sigitas Lapiņas fotoizstādes „Redzamais neredzamajā. 4
stihijas”. Muzicē gongu meistars Jānis Pūķis.
Latvijas kultūras koledžas dejas nodaļa ar laikmetīgās dejas izrādi “Tirgus”!
Filma “Pērles rožu vainagā”. Autore – Guna Roze.
Meditatīvā gongu mūzika (Baltā zāle). Muzicē Krista Džulija Kirkupa
Uzstājas Tukuma E.Birznieka-Upīša pamatskolas dejotāji
Noskaņai. (Torņa zāle) Muzicē gongu meistars Jānis Pūķis
„Daba laika lapās” - videomirkļi Meža muzejā kopā “Eaglewood Films”.
Radošās darbnīcas ar dabas materiāliem.
Ekskursijas gida vadībā „Pils notikumi laika lapās”.
Ekspozīcija pils salonos, pastāvīgo ekspozīciju “Meža apsaimniekošana”, izstāžu apskate
Puzle par pili. Kas saliek – dāvanā pils atklātnes.

Jaunmoku pils
“Daba laika lapās”
19:00 – 19:30
20:00; 22:00
20:00 – 21:00
21:00
21:45 – 22:45
20:00 – 23:00
20.30–22.30
20.30; 22.00; 23.00
19:00 - 24:00
19:00 - 23:00

Pūres Šokolādes muzejs
“Šokolādes ceļojums laikā!”

(Pūre–9, Pūres pagasts, Tukuma novads, tālr.: 22100042, 20127017)
www.facebook.com/purechocolatelatvia
Šokolādes
meitenes
stāsts
par
kakao
dzērienu. Degustācija.
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30
Seno
acteku
spēles
mūsdienu
izpildījumā.
20.00, 21.00, 22.00, 23.00
Meistarklase un paraugdemostrējumi.
19.30, 21.00, 22.30,24.00
Interesantas idejas, kā izmantot šokolādi mūsu ikdienā.
Kandavas novada muzejs
(Talsu iela 11, Kandava, Kandavas novads, tālr.: 63182064)
“Strādāšu, centīšos, vēl man ir Laiks”
www.kandava.lv
19:00 - 20:00 Muzikālā stunda ar Initu Jansoni un Ievu Dzintari (Liepājā)
20:15 - 21:15 “Zudis laikā” – Kandavas pilsētu izzinošas ekskursijas muzeja vēsturnieka Agra Dzeņa vadībā
21:15 - 22:15
Radošās darbnīcas: nozīmīte, vēja zvani
Izstādes: “Kandavnieku laikrāži”, “Barometri”- A. Kiršfelda privātā kolekcija un Genādija Gorohova
19:00 - 24:00
75 gadu jubilejas izstāde Mākslas galerijā.
Dokumentālā filma “To atceras tikai vilcieni”
Jaunpils pils
(Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, tālr.: 26101458)
“Piedzīvojumu laiks garam un dvēselei Jaunpilī”
www.jaunpilspils.lv
No 19:00
Ak, mirkli, tu esi skaists – pasākuma atklāšana pie pils lielgabala
Jaunpils novadnieka Māra Branča gleznu kolekcijas izstāde
Orientēšanās spēle ģimenēm “Gadsimtu liecības meklējot”
Jaunpils reģionālās attīstības centra “Rats” viesistaba
Jaunpils dārzkopju Pavasara ziedu izstāde
Laikrāžu izstāde
No 19:30
Biedrības “7balles” radošās darbnīcas
Labirinta teātris “Nāc un sajūti sevi pasaulē”
Dzejas laiks kopā ar Jāni Kalnbergu
Jaunpils pils krodziņa gardumi un īpašais muzeju nakts pārsteigums /par maksu/
No 19:30
Stāstnieku vakars un tikšanās ar rokdarbniecēm Jaunpils amatu mājā
Koncerts “Zelta baroks” Jaunpils baznīcā
20:00
Tikšanās ar vislabākajām zīlniecēm 6.paaudzē
No 21:00
Dziedāšana, dziedēšana, dziedināšana kopā ar grupu “Baltās Dūjas”
21:30
Tumsas laika uguns šovs
22:30

Muzeju nakts sadarbības partneri
Biedrība „Tukuma Tēlotājmākslas Studija”

Tidaholmas iela 3 (3. stāvs), Tukums, tālr.: 29173274
Radošā darbnīca „Tā top grafika” - iespēja izmēģināt dažādas grafikas tehnikas, kartiņu
19:00 - 00:00
izgatavošana grafiku presē, Tukuma Tēlotājmākslas Studijas apskate
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Tukuma daļa
Raiņa iela 24, Tukums, tālr.: 25496977
Tukuma muzeja ceļojošā izstāde „Pažarnieku izstāde”
19:00 - 00:00
Ugunsdzēsēju ekipējuma apskate un sarunas par ugunsdrošību
Tukuma evaņģēliski luteriskā baznīca
Brīvības laukums 1, Tukums, tālr.: 63122305
„Apstādinātais laiks” - baznīcas metriku grāmatu un rokrakstu apskate. Ik stundu 25 minūtes spēlēs
baznīcas jaunās ērģeles. Iepazīšanās ar Intas Dišleres grāmatu „Ar ticību, cerību, mīlestību cauri
19:00 - 00:00
gadu simtiem. Tukuma Sv. Trīsvienības evaņģēliski luteriskās baznīcas un draudzes vēsture 16.–20.
gadsimtā”. Aicinājums ar ziedojumiem piedalīties torņa atjaunošanas akcijā „Tukuma Laiks”.
Tukuma pilsētas Kultūras nams
Lielā iela 1, Tukums, tālr.: 26511517
„Rit LAIKA RATS – aiz gada gads...”- ekspresizstāde ar dažādu laiku amatieru kolektīvu tērpiem un
19:00 - 22:00
kostīmiem, Līgas Mickēvičas austo mandalu izstāde “Sajūtu saules”, mandalu krāsošana un loterija
Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļa
Brīvības laukums 10, Tukums, tālr.: 63122525
Muzeju
nakts
īpašā
bezmaksas
akcija
svinīgā
laulību
reģistrācija 14 pāriem
14:00 - 21:00
Apskatei atvērta laulību ceremoniju zāle, līgavas un līgavaiņa istaba, konsultācijas par laulību
21:30 - 00:00
noslēgšanu, izbraukuma ceremonijām
Biedrība „Ligzda”
Brīvības laukums 1, Tukums, tālr.: 22000408
19:00 - 00:00 Izstāde „Princeses ar putniem”
19:00 - 21:00 Keramikas kulona - putniņu izgatavošanas radošā darbnīca
Salmu darbnīca
Dārzniecības iela 4a, Tukums, tālr.: 29495746
Salmu muzeja ekspozīciju apskate.
9:00 - 19:00
9.00 - 16.00 ieejas maksa par pilnu cenu, bet no 16.00 -19.00 ieeja par puscenu

Mana aptieka Centra aptieka

Elizabetes iela 8, Tukums, tālr.: 22009187
„Aptiekāra profesija laika ratā” - sastapšanās ar gudro ganiņu - augu pazinēju, iespēja uzklausīt
19:00 - 23:00 viedo dziednieci un izmēģināt senas ziežu receptes, piedalīties mūžīgās jaunības eliksīra tapšanā un
ieskatīties alķīmiķa laboratorijā, kā arī redzēt, kā izskatās vitamīni
Picērija „Kvazi Pizza”
Katrīnas laukums 1, Tukums, tālr.: 20385555
19:00 - 01:00 Piedāvājumā īpašā - Muzeju nakts pica /par maksu/
Programmā iespējamas izmaiņas. Pasākumos iespējama fotografēšana un filmēšana.

