EIROPAS KULTŪRAS MANTOJUMA DIENAS 2018
PASĀKUMU PROGRAMMA KURZEMĒ

Datums
14. septembris

15. septembris

Vieta

Oskara Kalpaka muzejs 14.00 pasākums bērniem “Stāsti par Latviju”
un piemiņas vieta
“Airītes”
(Saldus novads, Zirņu
pagasts)
10.00-17.00 ekskursijas muzejā, uzdevumi Spēka takā
– individuāli un grupās

16. septembris
14. septembris

15. septembris
15. septembris

Notikums

“Apceļo dzimto zemi!”.
Kuldīga, tilts pār Ventu
un Ventas rumbas
paviljons
Pasākums: Pils iela 5,
Kuldīga
Kurelieši
(Kuldīgas novads,
Rendas pagasts,
“Viesturi”)

Rīkotājs, papildus informācija
Kara muzeja filiāle O. Kalpaka muzejs un
piemiņas vieta “Airītes”
Facebook: @O.kalpaks, 22017465,
22019265

10.00-17.00 foto orientēšanās pa Kalpaka bataljona
pēdām
10.00-14.00 izglītojošs pasākums ”Tūrisma dzimšana Kuldīgas novada muzejs,
Kuldīgā” skolēnu grupām. Skolēnu grupām dalība 22015462
jāpiesaka līdz 11. septembrim pa tālruni 63350179 vai zenta.mertena@kuldiga.lv
e-pastā info.muzejs@kuldiga.lv.
Facebook: @kuldigasmuzejs
11.00-16.00 izglītojošs pasākums ”Tūrisma dzimšana
Kuldīgā”
12.00 Nacionālās pretošanās kustības muzeja Rubeņa fonds ,
paplašinātās un pilnveidotās Nacionālās pretošanās Andrejs Ķeizars, 26559172,
kustības vēstures 1940.-1990. gadam atklāšana jaunās rubena.fonds@inbox.lv
telpās
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Notikums

Rīkotājs, papildus informācija

Datums

Vieta

15. septembris

Piemiņas zīme Cerību
bura Jūrkalnes pagastā
(57o03’26’N,
21o25’22’E; Jūrkalnes
pagasts, Ošvalku ciems,
šoseja Ventspils-Liepāja
pie Jūrkalnes un Užavas
pagasta robežas)

12.00 pasākums par bēgļu laivām un piemiņas vietas izveidi ar
zīmes autora, tēlnieka Ģirta Burvja un etnogrāfiskā ansambļa
“Maģie suiti’’ piedalīšanos un ziedu nolikšanu.

15. septembris

Pedvāles brīvdabas
mākslas muzejs
(Pedvāles Brīvdabas
mākslas muzejs, Pedvāle,
Talsu novads)

12.00 izstāde “Firksu-Pedvāles muiža – Pāreja”
Biedrība Pedvāle,
Šogad Firksu-Pedvāles muižas kungu mājā ir uzsākta pābūve un pedvale@pedvale.lv, 2933374
restaurācija, lai turpmāk nodrošinātu Starptautiskas mākslinieku
rezidences pakalpojumus. Izstāde stāsta par Firksu-Pedvāles
muižas kungu māju no sendienām līdz 2018. gadam.
10.00, 12.00, 14.00, 16.00 grupām no 10-15 cilvēkiem –
bezmaksas ekskursija “Firksu-Pedvāles muižas kungu mājas
pārbūve un restaurācija”
15. un 16. septembrī Pedvāles mākslas muzeja apmeklējums bez
maksas
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Jūrkalnes pagasta pārvalde,
jurkalne@ventspilsnd.lv
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Datums

Vieta

15. septembris

Koncertdārzs “Pūt,
vējiņi!”
(Peldu iela 57, Liepāja)
Durbes muzejs (Durbe,
Raiņa iela 17)

15. septembris un
16. septembris

Notikums

Rīkotājs, papildus informācija

10.00-16.00 estrāde pirms rekonstrukcijas atvērta apmeklētājiem
12.00 tikšanās muzejā un stāstījums “Meierovics un Durbe”.
Saruna par Zigfrīda Annas Meierovica vecāku traģēdiju, viņa
dzīves iesākumu Durbē un vēlāko saistību ar Durbi. Noslēgumā
pastaiga uz Priediena kapsētu pie Meierovica mātes pieminekļa
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Durbes muzejs
Reinis Bahs, 28677141,
muzejs@durbe.lv
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Rīkotājs, papildus informācija

Datums

Vieta

Notikums

14. septembris

Miķeļa Valtera
piemiņas vieta
(M.Valtera vārdā
nosauktā bibliotēka ar
pastāvīgo ekspozīciju)
Pasākums: Liepāja,
Krūmu iela 29

14.00-16.00 “Miķeļa Valtera pieskārieni Liepājai”
Valtera bibliotēka aicina vidusskolēnus un visus interesentus
noskatīties un noklausīties bibliotēkas un Liepājas muzeja vadošās
pētnieces Uļjanas Gintneres sagatavotu prezentāciju-slaidrādi par
ievērojamo Latvijas valsts dibināšanas laika diplomātu, liepājnieku
Miķeli Valteru (1874-1968)

Liepājas Centrālās zinātniskās
bibliotēkas Valtera bibliotēkas
filiāle
28267520, elita.pola@liepaja.lv,
www.liepajasczb.lv, facebook –
@Valtera bibliotēka

14. septembrī

AS “Latvijas valsts
meži” (LVM)
Ziemeļkurzemes reģiona
klientu centrs (Parka
iela 1, Dundaga)

15.00 “Koksnes izmantošana modernā arhitektūrā”
Iepazīšanās ar klientu centru, kura būvniecībā veiksmīgi izmantoti
koksnes produkti. Ēkā apvienots moderns, mūsdienīgs dizains un
vienlaicīgi rūpes par videi draudzīgu, atjaunojamu materiālu
izmantošanu būvniecībā

Latvijas Valsts meži,
Andris Verners, 26134357,
a.verners@lvm.lv

14. septembris

Ventspils Mūzikas
vidusskola ar
koncertzāles funkciju
(Ventspils, Lielais
laukuma 1)
Skolu programma.
Rucavas pamatskola
(Rucava)

16.30 Eiropas kultūras mantojumu dienu atklāšana Ventspilī
16.40 Ventspils mūzikas vidusskolas audzēkņu koncerts un
iepazīšanās ar jaunceltni

Ventspils pilsētas domes
Arhitektūras un pilsētbūvniecības
nodaļa, apn@ventspils.lv,
63601186; 63601162

Rucavas skolas ēka no dažādiem skata punktiem – gleznās,
fotogrāfijās, skolēnu zīmējumos, periodikā,
vēsturiskā video stāstā par skolas ēkas tapšanu, saglabāšanu,
pārvērtībām, nākotni.
 14.00 pulcēšanās un karoga pacelšana;
 14.15 lasījums un videostāsts par Rucavas skolas ēkas
tapšanu;
 15.00 ekskursija pa skolu, izstāžu apskate.
Skola būs atvērta apmeklētājiem līdz plkst. 17.00

Rucavas pamatskola,
direktore Liene Trumpika
63467115, skola@rucava.lv

14. septembrī
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