EIROPAS KULTŪRAS MANTOJUMA DIENAS 2019 “RESTAURĀCIJA”
PASĀKUMU PROGRAMMA 15. SEPTEMBRĪ

Kurzemes plānošanas reģions
Vieta
Alsungas katoļu
baznīca (Alsunga,
Skolas iela 3a )
Glezna “Kristus
svētī bērnus” Talsu
luterāņu baznīcā
(Talsi, Baznīcas
laukums 4)
Nurmuižas luterāņu
baznīca (Talsu
novads, Laucienes
pagasts, Lauciene)

Notikums
13.00-16.00 atvērta apskatei

Kontakti
E.Silevičs 26555745

10.00-16.00 atvērta apskatei

A.Lūks 26678322

10.00-15.00 atvērta apskatei

D. Krastiņa 26291909

Kuldīgas muzejs
Bangerta villā
(Kuldīga, Pils iela 5)

12.00 – 16.00 pasākums ģimenēm “Ģimeņu
padarīšana”
 Orientēšanās spēle pa muzeju “Restaurācijas
nianses”
 Darbošanās uz interaktīvā ekrāna – ir durvis un
jāpabeidz zīmēt māja.
 Atmiņas spēle.
 Praktiskā darbošanās – zīmē, krāso, līmē, veido ar
plastiku.
11.00 – 15.00 ekskursijas uz izstāde "Krustceles.
Hildegard Feldt." - Džordža Armitsteda
mazmazmeitas Hildegardes Feldt gleznu
fotoreprodukcijas
11.00-18.00 Izstāde “Ceļā uz 17.-19.gs. interjera
muzeju Liepājā”, apskatāma restaurētā vitrāža
ēdamistabas interjerā
11.00-16.00”Arhitektūras pieminekļu pētniecība un
restaurācija kā dzīvesveids”. Kristīnes Veinbergas un
Jura Zviedrāna vadībā ekskursijas pa Tāšu muižu.
Iepriekš vēlams pieteikties, zvanot
10.00 –20.00 atvērta apmeklētājiem

Jaunauces pils
(Saldus novads,
Jaunauces pagasts,
Jaunauce)
Liepājas muzejs
(Liepāja, Kūrmājas
prospekts 16)
Tāšu muiža
(Grobiņas novads,
Medzes pagasts)
Ugāles luterāņu
baznīca ar ērģelēm
(Ventspils novads,
Ugāles pagasts,
Ugāle)

I. Balcere, 26014296
www.jaunaucespils.lv
D. Kārkla 26476528
J.Zviedrāns 29133136
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Kuldīgas
Restaurācijas centrs
(Kuldīga, Baznīcas
ielā 30)

12.00-16.00
S.Vītoliņa
Sintija.vitolina@kuldig
 Atvērtās durvis Restaurācijas centra telpās,
logu ķitēšanas un metāla detaļu stiprināšanas a.lv29170106
procesa norise darbnīcā
 UNESCO pilsētas spēle Restaurācija
Kuldīgas vecpilsētas vidē, kur varēs uzzināt
par pēdējos desmit gados restaurētajiem
objektiem
 Mini Kuldīgas būvēšana jaunākajiem
dalībniekiem, krāsojot un veidojot Kuldīgas
namu fasādes
16.00 restauratora Jāņa Mertena lekcija “Tipiskākās
kļūdas un to novēršana koka būvgaldniecības
elementu restaurācijā”

Nurmuižas apbūve
(Talsu novads,
Laucienes pagasts,
Lauciene)
Iģenes luterāņu
baznīca (Talsu
novads, Vandzenes
pagasts)

10.00-16.00 apmeklētājus sagaidīs Andris Lindbergs A. Lindbergs 29171700
un stāstīts par Nurmuižas atdzimšanu, iespēju
robežās rādot visu par muižas atjaunošanu.

Altāris ar gleznu
“Svētais
vakarēdiens”
Klosteres Svētā
Pētera luterāņu
baznīcā (Kuldīgas
novads, Turlavas
pagasts)
Liepājas
Sv.Trīsvienības
luterāņu baznīca
(Liepāja, Lielā iela 9)

Stāstījums par mantojumu un restaurāciju, kam sekos J. Vītols 26462824
koncerts

14.00 dievkalpojums. Atvērta apmeklētājiem no 9.00 Baznīca apskatei
līdz 16.00
pieejama arī citā laikā,
iepriekš zvanot
28741842

10.00-16.00 baznīca atvērta apskatei



I. Vitāle 26585678,
trisvienibasfonds@gma
il.com
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Latgales plānošanas reģions
Vieta

Notikums

Ludzas Lielā
sinagoga
(1.maija iela 30)

10.00-14.00 gida stāstījums un izstāde par Ludzas Lielās
sinagogas restaurāciju

Glezna “Kristus
pie krusta”

13.00 Svētā Mise, pēc Sv.Mises concerts “Dzymto sāta”

Pilcenes katoļu
baznīcā (Pilcene,
Dricānu pagasts,
Rēzeknes novads)

Viļakas katoļu
baznīca (Baznīcas
iela 56)
Aglonas Bazilika
(Ciriša iela 8)
Raiņa māja
Berķenelē
(Birkineļi,
Kalkūnes pagasts,
Daugavpils
novads)

Kontakti
Ludzas
novadpētniecības
muzejs, 65723931

(aicināti piedalīties Dricānu Kultūras nama sieviešu vokālais
ansamblis “ALMUS”, sieviešu koris “Taunadze”, Dricānu
baznīcas ansamblis, Rēzeknes Mūzikas skolas audzēkņi.

11.00 pateicības Svētā Mise visiem, kuri piedalījās
vitrāžu atjaunošanā ar darbiem, finansiālu atbalstu un
lūgšanām
12.00 Svētā Mise, pēc tās restauratora S. Astiča
stāstījums par Sv. Dievmātes gleznas restaurāciju un
bazilikas atjaunošanu
Teorētiskas un praktiskas nodarbības par vēsturisko
būvgaldniecības izstrādājumu, vērtības apzināšanu un
saglabāšanu:
11.30 Anete Ulmane “Austrumlatvijas koka namu
dekoratīvā apdare”
13.15 līdz aptuveni 17.00 meistarklase “Koka ēku
būvdetaļu restaurācija – logi, slēģi, durvis u.c.”, kuru
vadīs pieredzējis restaurators Uģis Baļļa. Meistarklasei
nepieciešams pieteikties līdz 10.09.2019, rakstot
aiva.lace@dnkp.lv, vietu skaits ierobežots.

Guntars Skutelis
29522542
Daumants Abrickis
26310874
Aiva Lāce, 65476833

Rīga plānošanas reģions:
Vieta

Notikums

Kontakti

Doma baznīca
un klostera
ansamblis
(Herdera laukums
6, Rīga)

Marijas kapelā izstāde par Rīgas Doma ērģeļu prospekta
būvvēsturi un veiktajiem restaurācijas darbiem
(pirmdienās, otrdienās un sestdienās no plkst. 9:00-18:00;
trešdienās un piektdienās no plkst. 9:00-17:00;
ceturtdienās no plkst.9:00- 17:30)

R. Lūsis, 29130139

Dzejnieces
Aspazijas dzīves
vieta (Zigfrīda
Meierovica
prospekts 18/20,
Jūrmala)

Izstāde “Cilvēki. Ielas. Mājas” un ekskursija. Izstāde
atspoguļo Jūrmalas pilsētā esošo objektu – ēku un
priekšmetu restaurāciju, bet ekskursijā tiks iepazīta pirms
pieciem gadiem restaurētā Aspazijas māja. Grupām
pieteikšanās, zvanot 67769445, 26319755 vai rakstot
aspazijas.maja@jūrmala.lv vai facebook.
Apmeklētāju skaits grupā līdz 15 personām.

67769445,
26319755,aspazijas.maj
a@jūrmala.lv vai
https://www.facebook.c
om/Aspazijas.maja/
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Vieta
Katlakalna
luterāņu baznīca
(“Ticības”,
Ķekavas novads)
Sv. Jēkaba
katoļu katedrāle
(Jēkaba iela 9,
Rīga)
Rīgas
Jūgendstila
centrs (Alberta
iela 12, Rīga)
Rāmavas muiža
(Rāmavas iela 9,
Rāmava )
Mākslas muzejs
“Rīgas Birža”
(Doma laukums
6, Rīga)
Mazā Ģilde
(Amatu iela 3,
Rīga)
Latvijas
Nacionālā Opera
un Balets
(Aspazijas
bulvārī 3, Rīga)

Notikums
10.00 svinīgs dievkalpojums, piedalās vīru koris
“Ķekava”
Katedrāles priekštelpā izstāde “Sv. Jēkaba katedrāles
vēsture un 2018.gada arheoloģisko izrakumu
jaunatklājumi”

Kontakti
L. Ziemele, 27092959

A. Manakovs,
26447745

16.00 ekskursija ar stāstījumu par muzeju, tā restaurāciju
un kolekciju. Ekskursijai lūdz pieteiktie līdz 13.09.2019.,
rakstot e-pastu uz jugendstils@riga.lv

jugendstils@riga.lv

13.00 līdz 16.00 ekskursijas par objektu apsaimniekotāju

I. Stefaņenkova,
26133833

pārstāvju pavadībā. Pietiekties ekskursijai zvanot
26133833 (I. Stefaņenkova)
12.00 ekskursija ar Biržas restaurācijas projekta autori
Liesmu Markovu par ēkas restaurācijas problēmām un
risinājumiem

http://www.lnmm.lv/lv/
mmrb/

11.00 ekskursija ar restauratoru Robertu Veco-Vecumu
par interesantākajiem atklājumiem Mazās Ģildes
restaurācijas laikā
16.00 ekskursija ar Operas restaurācijas projekta autori
Liesmu Markovu par ēkas restaurācijas problēmām un
risinājumiem. Visas vietas aizpildītas 13.09.2019.

Vidzemes plānošanas reģions
Izbraucieni ar plostu „Kaija” un kuģīti „Marienburg”,
sniedzot iespēju izzināt Alūksnes kultūrvēsturisko
mantojumu no gleznainā Alūksnes ezera puses.
Pieteikšanās braucienam Alūksnes muzejā vai pa
tālr.25665538.
11.00, 13.00 Izbrauciens ar plostu “Kaija”
12.00, 15.00 Izbrauciens ar kuģīti “Marienburg”
10.00 – 16.00 ieeja Ungurmuižā bez maksas. Foto
Ungurmuižas
apbūve ar parku orientēšanās spēle ar balvu fondu.
(Ungurmuiža,
13.00 un 15.00 ekskursijas gidu pavadībā. Jaunā
Raiskuma pag.,
ekspozīcija par muižas vēsturi, kā arī bērnu rotaļu istaba
Pargaujas nov.
un ekspozīcija, kas veltīta skolai Ungurmuižā.
9.00 svētku dievkalpojums, koncerts, ekskursijas gida
Lielstraupes
baznīcas vitrāžas pavadībā ar stāstu par vitrāžām "Kristus dzimšana" un
(“Pilsbaznīca”,
Vitrāža "Golgāta".
Straupe)
Alūksnes parks
ar arhitektūru

Jolanta Baldiņa
muzejs.info@aluksne.lv
25665538
https://www.facebook.c
om/events/3790232094
26625/
Ieva Ņevečorova
22007332;
info@ungurmuiza.lv

Kontaktpersona
mācītājs Gints Polis,
tālr. 28301530
pilsbaznica@inbox.lv
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Zemgales plānošanas reģions
Vieta
Dzejnieka Raiņa
dzīves vieta
Tadenava
(Jēkabpils novads,
Dunavas pagasts,
Tadenava.)
Bauskas pils
(Bauska,
Pilskalns)
Ērberģes
luterāņu baznīca
(Neretas novads,
Mazzalves
pagasts)

Bezmaksas ekskursijas

Notikums

Kontakti
A.Timofejeva,
tel.29250484

9.00-19.00 ekspresfoto izstāde “Sgrafito fasāžu
dekoratīvā apdare Eiropas arhitektūras pieminekļos”

I.Ozola 26582112

10.00- 11.40 dievkalpojums
12.00-12.15 stāstījums par ērģeļu luktās attēlotajiem
apustuļiem un kultūras pieminekļu restaurāciju Zemgalē.
Restauratores A.Podziņas stāstījums par dekoratīvā
krāsojumu restaurāciju.
Piedalās ģitārists K.Zemītis.
13.00; 14.00. Ekskursija “Jelgavas Valsts ģimnāzijas
vēsturiskās ēkas atjaunošana”(ilgums 45 min.)

A. Krūze, 29120372

Jelgavas valsts
ģimnāzija
(Jelgava, Mātera
iela 44 )
Rubeņu katoļu 11.00-14.00. restaurēto gleznu “Sv. Jans Nepomuks” un
“Sv.Pēteris” apskate
baznīca
(Jēkabpils novads,
Rubenes pagasts,
Rubeņi;
“Krustceles”)
Rundāles pils
parks (Rundāles
novads, Rundāles
pagasts,
Pilsrundāle)
Zemnieku sēta
“Everti”
(Vecumnieku
novads, Bārbeles
pagasts)

I. Zemļickis, 26616707

10.00-19.00 bezmaksas apmeklējums parkā

Administrators,
26499151

Atjaunotās klēts apskate

K.Vallere, 26556452
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