EIROPAS KULTŪRAS MANTOJUMA DIENAS 2018
PASĀKUMU PROGRAMMA RĪGAS REĢIONĀ

Datums

Vieta

Notikums

Rīkotāji, papildus informācija

15. septembris

Latvijas Tirdzniecības
un rūpniecības kamera
(Rīga, Krišjāņa Valdemāra
iela 35)

18.00- 18.30 Lekcija: Uzņēmēju nama vēsture.
18.30- 19.00 Ekskursija Uzņēmēju namā, viktorīna un zīmējumu
konkurss bērniem
19.00- 20.30 Lekcija: Uzņēmēju nama vēsture.
20.30- 21.00 Ekskursija Uzņēmēju namā, viktorīna un zīmējumu
konkurss bērniem
Pieteikšanās: elina.valdmane@chamber.lv

Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kamera,
elina.valdmane@chamber.lv

15. un
16. septembris

Ķeguma HES ar
strādnieku ciemata
apbūvi (Latvenergo
koncerna Enerģētikas
muzejs
Ķeguma novads, Ķegums,
Ķeguma prospekts 7/9)

12.00 izglītojošā programma “Ķeguma spēkstacija – Neatkarīgās
Latvijas vērienīgākais projekts”, dokumentālās filma “Kā tapa
Ķeguma spēkstacija. Kārļa Dumbrāja atmiņas”
9.00-17.00 izstādes “Ķeguma HES – Latvijas enerģētikas
lepnums” un muzeja ekspozīcijas un izstāžu apskate

Latvenergo koncerna Enerģētikas
muzejs,
Helēna Blumberga,
muzejs@latvenergo.lv, 67728985,
29150614

15. septembris

Rīgas pils
(Rīga, Pils laukums 3)

13.00 un 15.00 arhitekta Reiņa Liepiņa vadīta ekskursija “Pils
Kastelas daļas jaunā arhitektūra”
14. gs. pirmajā pusē celtā Livonijas ordeņa otrā Rīgas pils
gadsimtu gaitā vairākkārt pārveidota, tomēr uzskatām to par
vienu no vislabāk saglabātajām fortifikācijas būvēm Baltijā.
Rīgas pils Kastelas atjaunošanas koncepcijas pamatā ir
vēsturiskās substances maksimāla saglabāšana nākamajām
paaudzēm, klāt liekot funkcionālo programmu un nepieciešamās
tehnoloģijas. Projektā iecerētie ēkas vēsturisko
daļu pārveidojumi ir nepieciešamais minimums Kastelas patiesās
vēsturiskās vērtības atklāšanai un Latvijas Nacionālā Vēstures
Muzeja pilnvērtīgas pastāvēšanas nodrošināšanai.
Dalība ekskursijā reģistrējoties līdz 12. septembrim. Lai
piedalītos ekskursijā, līdzi jābūt pasei vai ID kartei.

SIA Sudraba arhitektūra sadarbībā
ar Nacionālo kultūras mantojuma
pārvaldi,
alma.kaurate@mantojums.lv
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PASĀKUMU PROGRAMMA RĪGAS REĢIONĀ

Datums
15. septembris

15. septembris

Vieta
Latvijas Republikas
himnas autora Baumaņu
Kārļa piemiņas vietas
(Burtnieku iela 7,
Limbaži)
ES māja
(Aspazijas bulvāris 28,
Rīga)

Notikums

Rīkotāji, papildus informācija

12.00 tematiskā ekskursija – Baumaņu Kārļa pēdas vecpilsētā;
Vietas, objekti, kas saistīti ar Baumaņu Kārļa dzīvi un radošo
darbību Limbažos

Limbažu muzejs, 64070632,
26351433

Bezmaksas ieeja muzejā un ekspozīcijā Baumaņu Kārlis un viņa
laiks
10.00 – 14.00 foto orientēšanās spēlē „Izzini Eiropu Rīgā!”
Spēles uzdevumi 14. septembrī 10.00 būs
publicēti www.esmaja.lv vai drukātā veidā saņemami ES
mājā. Spēle ilgs līdz 15. septembra plkst. 14.00.
Norises vieta – Vecrīga un tās apkārtne. Spēles noslēgums – ES
mājā. Lai apmeklētu visus desmit kontrolpunktus, būs jānoiet
apmēram pieci kilometri, visi uzdevumi izpildāmi apmēram divu
stundu laikā. Dalībnieki, kas sasniegs visus kontrolpunktus un
izpildīs erudīcijas uzdevumus, uzreiz pēc finiša ES mājā saņems
veicināšanas balvas. Starp visiem dalībniekiem, kas būs ieguvuši
lielāko punktu skaitu, tiks izlozēti pieci dāvanu komplekti –
grāmatnīcas dāvanu kartes un ES mājas suvenīri.
12.00 izrāde “Kas par traku, tas par traku!” – jautrs, muzikāls,
izglītojošs piedzīvojums visu vecumu bērniem, dzejas mīļotājiem
un arī tiem, kam vēl nepatīk dzeja. Režija – Dita Balčus, mūzika
– Elizabete Balčus, aktieri – Egija Silāre, Māris Bezmers, mūziķi
– Elizabete Balčus, Kristiāna Abiļeva, Gidons Grīnbergs un Artis
Gāga.
Pieteikšanās, rakstot uz e-pastu esmaja@esmaja.lv. Lūgums
norādīt bērnu skaitu un vecumu, kā arī pavadošo pieaugušo
skaitu.
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Eiropas Parlamenta birojs un
Eiropas Komisijas pārstāvniecība
Latvijā,
Anita Jansone, 67085446,
anita.jansone@esmaja.lv, facebook
@esmajalv, twitter @ ES_maja,
draugiem.lv/esmaja
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Datums
15. septembris

Vieta
Kalnciema ielas koka
apbūve (Rīga, Kalnciema
iela)

Notikums

Rīkotāji, papildus informācija

18.00, 19.30 Koka arhitektūras centrs, Melnsila iela 10B
Kino hronikas un kinožurnālu izlase
Izlase no Valsts Kinofotofonodokumentu arhīva krājuma
digitalizētās kinožurnālu,
hroniku un dokumentālo materiālu kolekcijas (1920- 1990).

Kalnciema kvartāls, Koka
arhitektūras centrs, Žaņa Lipkes
memoriāls

21.30 Kalnciema kvartāla pagalmā, Kalnciema iela 35
“Motociklu vasara” (spēlfilma, 1975), režisors Uldis Brauns,
restaurēta versija

Pasākumi paredzēti bez maksas
Vairāk informācijas:
http://www.kalnciemaiela.lv
http://www.lipke.lv

Žaņa Lipkes memoriāls Ķīpsalā, Mazais Balasta dambis 9
13.00, 17.00. Kino hronikas un kinožurnāli (Izlase, 1920-1980)
15.00 spēlfilma “Ābols upē” (1974) režisors Aivars
Freimanis, restaurēta versija
15. septembris

Tautas frontes muzejs
(Vecpilsētas iela 13/15,
Rīga)

15. septembris

Barikāžu muzejs
(Krāmu iela 3, Rīga)

15. septembris

Rīgas Valsts Tehnikums
(Krišjāņa Valdemāra iela
1C, Rīga)

10.00-17.00 muzeja apmeklējums un bezmaksas ekskursijas
speciālista pavadībā par muzeja pastāvīgo ekspozīciju.
Orientēšanās spēle “Trešās atmodas laika pietura – nāc un
meklē”

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja
“Tautas frontes muzejs”,
67224502,29407125
liene.andrejsone@lnvm.lv

11.00-17.00 muzejs atvērts apskatei

Barikāžu muzejs,
Renārs Zaļais
67213525
Rīgas Valsts Tehnikums, Regīna
Cinovska
25904315

11.00-17.00 atvērts Tehnikuma muzejs (239.kab.) ar ekspozīciju
un dokumentiem par jauniešu “Latviešu demokrātiskās
pretestības kustību”
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Datums

Vieta

Notikums

Rīkotāji, papildus informācija

15. septembris

Pagaidu vadības 1. sēdes
vieta
(Krišjāņa Barona iela 3,
dzīvoklis 5, Rīga)

12.00 priekšlasījums “Baronu dzimta Latvijas likteņgriežos”, kas
iepazīstinās ar ievērojamām personībām Baronu dzimtā –
ārstiem, skolotājiem, teologiem, karavīriem utt., viņu
ieguldījumu Latvijas tapšanā un stiprināšanā.

Krišjāņa Barona muzejs,
Rūta Kārkliņa – 29578847,
ruta.karklina@memorialiemuzeji.lv
Facebook @baronamuzejs,
memorialiemuzeji.lv,

15. septembris

Ārlietu ministrija un
Latvijas atzīšana de iure
(Ārlietu ministrijas nams,
Krišjāņa Valdemāra iela 3,
Rīga)

10.00, 12.00, 14.00 ekskursijas “Ieskats Ārlietu ministrijas nama
vēsturē”, sniedzot ieskatu vairāk nekā 100 gadus senā nama
vēsturē, kas ir notikumiem bagāta – te noslēgts Latvijas un
Krievijas miera līgums, 1934. gada 15. maija naktī K. Ulmanis
no šī nama vadīja apvērsumu.
Ekskursijas laikā piedāvāsim ieskatu virtuālajā izstādē par nama
vēsturi, apskatīsim pirmā stāva vestibilu, Preses konferenču zāli,
sūtņa Zariņa salonu, Meierovica zāli.
Lūdzam pieteikties ekskursijai, rakstot
iveta.skinke@mfa.gov.lv. 15. septembrī, nākot uz namu, līdzi
jāņem pase vai ID karte.

Ārlietu ministrija,
iveta.skinke@mfa.gov.lv

13.30 ekskursija “Latvijas valstiskuma pieturvietas Rīgas
centrā”. Sākums pie Ārlietu ministrijas nama Rīgā, Krišjāņa
Valdemāra ielā 3. Maršruta garums apmēram 5,5 km.

Biedrība “Clio Works”, Edgars
Engīzers, 26547676

15. septembris
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Datums
15. septembris

Vieta
Jāņa Akuratera
memoriālā māja (Ojāra
Vācieša iela 6a, Rīga)

Notikums

Rīkotāji, papildus informācija

11.00-18.00 muzeja bezmaksas apmeklējums

Jāņa Akuratera muzejs, 67619934,
29254631,
akuraters@memorialiemuzeji.lv,
facebook @akurateramuzejs.lv

16.00 Ciklā māksla Akuratera mājā “NIKLĀVS STRUNKE.
Strēlnieks, patriots, daudzpusīgs mākslinieks”
Tēmas pasākuma norisei:
N. Strunke – strēlnieks, Latvijas valsts idejas, latviskas mākslas
un kultūras aizstāvis. N. Strunkes latviskā mājokļa izjūta un
līdzdalība Jāņa Akuratera mājas interjera izveidē; dzīvā uguns
(kamīns) un apgaismojums kā telpas atmosfēras veidotāji.
Sarunājas muzeja vadītāja Ruta Cimdiņa un muzeja speciāliste
Maira Valtere.
Grāmata, tās ietērps, vieta un nozīme mājas interjerā. Niklāva
Strunkes grāmatu māksla Akuratera bibliotēkā. Sarunājas
mākslas vēsturniece Ingrīda Burāne un mākslinieks Valdis
Villerušs.
Niklāvs Strunke Jāņa Akuratera bufetē, jeb baltā porcelāna
stāsts... muzeja speciāliste Maira Valtere.
Kas ir “ L N T” Jāņa Akuratera kolekcijā? Kāda tam saistība ar
N. Strunki? Atklāj Ruta Cimdiņa.
Klavieres –“ar brīnišķīgiem akordiem” priecēs Emīla Dārziņa
mūzikas vidusskolas audzēkņi.

15. septembris

Brīvības piemineklis
(Brīvības laukums, Rīga)

11.00 svinīgs pasākums uz terases. Eiropas kultūras mantojuma
dienu karoga pacelšana, kultūras pieminekļa zīmes atklāšana,
svinīgas uzrunas un fotoizstādes atklāšana.
12.00-16.00 fotoizstāde par Brīvības pieminekli
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Rīgas pieminekļu aģentūra, Daina
Pērkone, daina.perkone@riga.lv
67012455
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Datums

Vieta

15. septembris

Rīgas Brāļu kapi
(Aizsaules iela 1B, Rīga)

15. septembris

Pāles pamatskola
(Skolotāju iela 4, Pāle)

Notikums

Rīkotāji, papildus informācija

21.00 izgaismošanas projekta prezentācija

Rīgas pieminekļu aģentūra, Daina
Pērkone, daina.perkone@riga.lv
67012455

11.00-17.00 ekspozīcija par skolas vēsturi Pāles
novadpētniecības muzejā

Pāles novadpētniecības muzejs,
Liene Noriņa-Šeikina
26489008
VEF vēstures muzejs,
dace.kaprane@riga.lv, 67026862,
25435736

14.00-20.00 VEF vēstures muzeja jaunā ekspozīcija aicinās
doties ar VEF vēsturi saistītos interaktīvos piedzīvojumos –
izmēģināt, kā tas ir – piezvanīt, griežot telefona ciparripu, vai
fotografēt ar VEF Minox, izjust, kā skanēja 30., 60. un 80. gadu
radio, doties virtuālā tūrē pa VEF teritoriju un iepazīt nozīmīgas
vietas un objektus. Būs iespēja arī skatīties dažādu laiku
dokumentālās filmas par VEF ražojumiem un cilvēkiem.

15. un 16.
septembris

VEF (Valsts
elektrotehniskā fabrika).
VEF vēstures muzejs
Rīga, Ropažu iela 2 (VEF
kultūras pils)

15. un 16.
septembris

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā glabājas viss iespiestais,
Latvijas Nacionālā
bibliotēka (Mūkusalas iela audiovizuāli radītais un digitāli dzimušais! Krājumā var atrast
3, Rīga)
grāmatas, notis, pastkartes, rokrakstus un skaņuplates! Te
glabājas daudz tādu izdevumu, kurus neviens cits ne Latvijā, ne
pasaulē nav saglabājis! Paši vērtīgākie LNB dārgumi, piemēram,
ir pat 500 gadus vecas grāmatas, reti kino vai izrāžu plakāti,
dažādu tehnisku ierīču lietošanas instrukcijas, vissenākie latviešu
valodā iznākušo kalendāru oriģināli, fotogrāfiju un plakātu
kolekcijas, dažādu grāmatu manuskripti!
Aicinām piedalīties Kultūras kanona spēlē, izstaigāt Latvijas
Nacionālo bibliotēku un izzināt īpašos Latvijas Nacionālās
bibliotēkas dārgumus un stāstus no Latvijas vēstures! Spēle
pieejama bibliotēkas Klientu apkalpošanas centrā (1. stāvā).
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Latvijas Nacionālā bibliotēka,
67806100, lnb@lnb.lv
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Datums

Vieta

Notikums

Rīkotāji, papildus informācija

12.00, 14.00, 16.00 ekskursija pa senāko augstskolas ēku Latvijā, Latvijas Universitātes muzejs,
kuras laikā tiek uzsvērta izglītības nozīme jebkuras valsts, arī
Mārcis Gailis, 29736977
Latvijas, neatkarības centienos un Latvijas universitātes īpašā
loma visu triju Baltijas valstu un Polijas neatkarības iegūšanas un
atgūšanas procesos

15. un 16.
septembris

Latvijas Universitāte
(Raiņa bulvāris 19)

15. un 16.
septembris

Daugavgrīvas cietoksnis
(Birzes iela 2, Rīga)

10.00-16.00 cietoksnis būs atvērts apmeklētājiem
Izstādes: “Pēdējie 100 gadi cietokšņa vēsturē” un “20 gadi
Bolderājas un Daugavgrīvas dabas un kultūras mantojuma
aizsardzībā”
12.00 ekskursija pa Daugavgrīvas cietoksni

Biedrības “Bolderājas grupa”,
Sandra Jakušonoka, 28204051

16. septembris

Latvijas Republikas
ārlietu un finanšu
ministru rezidence
(Kultūras ministrija,
Krišjāņa Valdemāra iela
11 A)
Rīgas Latviešu biedrība
(Merķeļa iela 13, Rīga)

11.00-12.30 Jāņa Dripes vadīta ekskursija par namu

Kultūras ministrija,
Inita.Kabanova@km.gov.lv,
67330254

12.00 un 14.00 gida vadītas ekskursijas pa Rīgas Latviešu
biedrības namu un stāstījums par biedrības darbinieku lomu
Latvijas valsts izveidē

Rīgas Latviešu biedrība, Stella
Līpīte 29529668

16. septembris
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Datums
16. septembris

Vieta
Jaunsaimniecības.
Latvijas Etnogrāfiskā
Brīvdabas muzeja
“Jaunsaimnieki”
(Brīvdabas iela 21, Rīga)

Notikums

Rīkotāji, papildus informācija

12.00-16.00 apmeklētāji aicināti iepazīties ar 1920. gada Agrārās
reformas būtību, Latvijas valsts sākotni un tā laika ikdienu, kā arī
gūt priekšstatu par dzīvi “Jaunsaimniekos” – saimniecībā, kura
radās ar Agrārās reformas atbalstu. Darbojoties līdzi, visi varēs
izzināt veļas mazgāšanas iekārtas un darbus senākos laikos,
apmeklēt tuvumā esošo amatnieku – podnieka, ratiņdreimaņa un
audējas – darbnīcas, atklāt piemirstos biezpiena, siera un krējuma
pagatavošanas noslēpumus un svinēt dzīvi dižsaimnieces dārza
ballītē.
Visērtāk pasākumu iespējams sasniegt no Berģu ielas
Saimniecības vārtiem, atvērta būs arī muzeja Galvenā ieeja.

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas
muzejs,
Harita Maniņa, 28360142,
harita.manina@brivdabasmuzejs.lv

Ieeja pasākumā no muzeja Galvenās ieejas – Brīvdabas ielas 21.
Muzejs apmeklētājiem būs atvērts no plkst. 10.00 līdz 20.00.
Ieejas maksa skolēniem 1,40 EUR, pilna laika studentiem
2,00 EUR, pensionāriem 2,50 EUR, pieaugušajiem 4,00 EUR.
Ģimenes biļete (1 līdz 2 pieaugušie + 1 līdz 4 bērni līdz 18 gadu
vecumam) 8,50 EUR. Pirmsskolas vecuma bērniem ieeja muzejā
ir bez maksas.
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Datums
14. septembris

14. septembris

Vieta
1991. gada Augusta pučs.
Slepenā radiostacija
Salaspilī. (Pasākums:
Salaspils novada kultūras
namā „Rīgava”, Līvzemes
ielā 7 Salaspilī)
Kinoteātris Splendid
Palace
(Elizabetes iela 61, Rīga)

Notikums

Rīkotāji, papildus informācija

18.00-19.00 ar savām atmiņām par pagrīdes studijas darbību
dalīsies cilvēki, kas strādāja studijā. Vakara moderators Dzintris
Kolāts, piedalās Aigars Semēvics, Sergejs Kruks, Elita Mīlgrāve.

Daugavas muzejs,
daugavas.muzejs@inbox.lv,
facebook @daugavasmuzejs

Lūdz informēt par nodomu apmeklēt pasākumu līdz
14. septembrim plkst. 10.00, rakstot uz ekmd.salaspils@inbox.lv,
67216367.
12.00-15.00 “Kultūras mantojuma pieejamība radošajos un
audiovizuālajos projektos”
Ar piemēriem par Latvijas kultūras organizāciju iesaisti kultūras
mantojuma pieejamības veicināšanā, izmantojot Eiropas
Savienības atbalstu, rosināsim būt radošiem un daudzpusīgiem
kultūras mantojuma popularizēšanā. Pasākumu noslēgsim ar
režisora Rolanda Kalniņa filmas Četri balti krekli demonstrēšanu
un stāstu par filmas uzvaras gājienu ārvalstu festivālos pēc
debijas Kannu filmu festivālā.

14. septembris

Ministru kabinets
(Brīvības bulvāris
36, Rīga)

14. septembris

Latvijas Tirdzniecības
un rūpniecības kamera
(Rīga, Krišjāņa
Valdemāra iela 35)

10.00 un 14.00 stundu gara ekskursija Ministru kabineta ēkā.
Ekskursijai ir nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās līdz
11. septembrim. Lai piedalītos ekskursijā, līdzi jābūt pasei vai ID
kartei.
Atvērto durvju dienas Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kamerā
12.30- 13.00 dalībnieku ierašanās un kafija
13.00- 14.00 Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras
darbība. Jautājumi & atbildes
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Kultūras ministrijas ES kultūras
kontaktpunkts,
facebook @radosaeiropa,
Liene Upenience
liene.upeniece@km.gov.lv, Lelda
Ozola, lelda.ozola@nkc.gov.lv

Valsts kanceleja
Justīne Deičmane, Komunikācijas
departamenta vadītāja vietniece, epasts justine.deicmane@mk.gov.lv,
tālr. 67082828
Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kamera,
elina.valdmane@chamber.lv

EIROPAS KULTŪRAS MANTOJUMA DIENAS 2018
PASĀKUMU PROGRAMMA RĪGAS REĢIONĀ
15.00- 17.00 Informācija uzņēmējiem par uzņēmēju interešu
pārstāvību, LTRK atbalstu ,eksportam, organizētajiem
semināriem un pasākumiem, ES fondu aktivitātēm,
17.00- 17.30 ekskursija Uzņēmēju namā, uzņēmumu stendu
ekspozīciju apskate.
14. septembris

Ķeguma HES ar
strādnieku ciemata
apbūvi (Latvenergo
koncerna Enerģētikas
muzejs
Ķeguma novads,
Ķegums, Ķeguma
prospekts 7/9)

12.00 Izglītojošā programma “Ķeguma spēkstacija – Neatkarīgās
Latvijas vērienīgākais projekts”, dokumentālās filma “Kā tapa
Ķeguma spēkstacija. Kārļa Dumbrāja atmiņas”, muzeja
ekspozīcijas un izstāde “Ķeguma HES – Latvijas enerģētikas
lepnums” apskate
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Latvenergo koncerna Enerģētikas
muzejs,
Helēna Blumberga,
muzejs@latvenergo.lv, 67728985,
29150614

