EIROPAS KULTŪRAS MANTOJUMA DIENAS 2019 “RESTAURĀCIJA”
PASĀKUMU PROGRAMMA LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONĀ

Vieta
Glezna
“Madonna ar
rizu” Sarkaņu
katoļu baznīcā
(Rēzeknes
novads, Lendžu
pagasts)

Datums
13. septembris

Notikums
10.00
Svētgleznu loma baznīcās (Euharistiskās Jēzus kongregācijas māsa Marija Terēze
Gude)
Sarkaņu ciema un Marijas Brīnumdarītājas svētgleznas vēsture (Nellija Smeltere,
Marija Saukāne)
Iepazīšanās ar gleznas restauratoriem un tās restaurācijas gaitu
Koncerts – Jaunavai Marijai veltītas dziesmas (Rēzeknes novada vokālā grupa
“Skonai”, vadītāja Guntra Kuzmina-Jukna)
Pusdienas pasākuma dalībniekiem Sarkaņu baznīcas teritorijā. Lūdz pietiekties pa
tālruni 28345990 līdz 6. septembrim

Kontakti
Andris Jonāns
28345990

Ludzas Lielā
sinagoga
(1.maija iela 30,
Ludza)
Glezna “Kristus
pie krusta”

13. septembris
14. septembris
15. septembris

13.00-17.00 gida stāstījums un izstāde par Ludzas Lielās sinagogas restaurāciju
10.00-17.00 gida stāstījums un izstāde par Ludzas Lielās sinagogas restaurāciju
10.00-14.00 gida stāstījums un izstāde par Ludzas Lielās sinagogas restaurāciju

Ludzas
novadpētniecības
muzejs, 65723931

13. septembris

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

14. septembris

9.00-15.00 ekskursija skolēniem pa baznīcu, stāstījums par saglabātajām mākslas vērtībām,
izglītojoši atraktīvās radošās darbnīcas ar piemiņas balvām.
9.00-15.00 literāri- muzikālas sarunas baznīcā un pie ugunskura baznīcas dārzā. Sarunas ar
Henriku Soms, Pīteru Locu, Annu Rancāni, Annu Babri. Dziedās Anna Višķere, Marija
Andina, “Drycānu dominante” un f.k. “Bolta vīšņa”.
13.00 Svētā Mise, pēc Sv.Mises concerts “Dzymto sāta” (aicināti piedalīties Dricānu
Kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “ALMUS”, sieviešu koris “Taunadze”, Dricānu
baznīcas ansamblis, Rēzeknes Mūzikas skolas audzēkņi.

Viļakas katoļu
baznīca (Baznīcas
iela 56, Viļaka)

13. septembris

15. septembris

15. septembris

17.00 meditācija un garīgā mūzika
18.00 Dievkalpojums
18.30 koncerts
19.00 restauratores Vitas Upenieces lekcija “Restaurācijas dievišķā puse”
19.30 agape (kopīgs kristiešu mielasts)
20.00 radošās darbnīcas
11.00 pateicības Svētā Mise visiem, kuri piedalījās vitrāžu atjaunošanā ar darbiem,
finansiālu atbalstu un lūgšanām
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Guntars Skutelis
29522542
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Daugavpils
cietoksnis (pie
Nikolaja vārrtiem)

14. septembris

14.00 Daugavpils domes Attīstības departamenta Vecākā eksperta projektu jautājumos
Artjoma Mahļina stāsts par Nikolaja vārtu restaurāciju un fotogrāfiju stenda prezentācija
14.30 Irēnas Voitānes stāstījums par biedrības “Atmiņu lāde” tapšanu un senajiem tērpiem
ar paraugdemonstrējumiem
15.00 Latgales Dizaina biedrības stāstījums “Dzīve Nikolaja vārtos”
15.30 Daugavpils sikspārņu centra aktivitātes
16.10 Teatrāls uzvedums Nikolaja vārtu priekšā

Ilzeskalna
(Kuļņevas)
pareizticīgo
baznīca
(Ilzeskalna
pagasts, Rēzeknes
novads)
Lūznavas muiža
(Pils iela 8,
Lūznava,
Rēzeknes novads)

14. septembris

9:00 dievkalpojums
11:00 Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes pārstāvja uzruna, EKMD atklāšana.
Ludzas novadpētniecības muzeja pārstāvis stāstīs par Kuļņevu dzimtas un kapličas
vēsturi, izstāde par kapliču un veiktajiem restaurācijas darbiem.

14. septembris

29473700,
muiza@luznava.lv;
http://facebook.com/luz
navasmuiza

Piedrujas katoļu
baznīca
(Piedruja,
Krāslavas novads)
Rēzeknes Zaļā
sinagoga
(Krāslavas iela 5,
Rēzekne)

14. septembris

16.00 Izzinoša ekskursija par muižas restaurāciju
18.00 Tikšanās ar izstādes “Latgale. Līvāni. Stikls+” radošo komandu
19.00 Senās mūzikas uzvedums “Svētā Genēzija trupas ceļojums pa Eiropu”(lūgums
pirms tam rezervēt vietas, rakstot muiza@luznava.lv vai zvanot +371 63161616).
Šai laikā muižā būs apskatāma arī kultūras mantojuma tēmai veltīta plakātu izstāde
“Rītdienas mantojums” (Sadarbībā ar Gētes institūtu Rīgā)
12.00-16.00 baznīca atvērta apskatei

12.00-12.20 sinagogas pagalmā iepazīšanās ar Zaļās sinagogas eksterjeru
12.20-13.00 otrajā stāvā – praktiska nodarbība bērniem - ebreju tradicionālo
cepurīšu – kipu izgatavošana
Lūgšanu zālē
12.20-13.00 stāstījums par Zaļās sinagogas interjera atjaunošanu un restaurāciju
13.00-13.30 video sižeti par Zaļās sinagogas restaurācijas proces
13.30-13.45 kultūrtūrisma un izglītojošās aktivitātes pēc restaurācijas
13.45-14.30 jautājumi, individuālās konsultācijas, sinagogas telpu apskate.

zalasinagoga@inbox.lv
rez.svetki@inbox.lv
26615683

14. septembris
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Eduards Voroņeckis
29816995

EIROPAS KULTŪRAS MANTOJUMA DIENAS 2019 “RESTAURĀCIJA”
PASĀKUMU PROGRAMMA LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONĀ

Cienāšana ar ebreju tradicionālajiem ēdieniem – macām, teiglahu un gomentašen.
14.00 – muzikāls koncerts ar bērnu, jauniešu un draudzes kora piedalīšanos
15.00 – stāstījums par baznīcas vēsturi un mākslas vērtībām

Ingmārs Zvirgzdiņš
28873134

11.00 saruna-diskusija ar pils rekonstrukcijas darbu veicēju SIA “Preiļu celtnieks”
un pils vadošo arhitekti Marinu Mihailovu, SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”
Pil ieskandinās Preiļu dziedošās gide Irēnas Kjarkužas. Tiks izrādīts oficiālais parka
reprezentatīvais video un fotogrāfijas par pili – pirms un pēc rekonstrukcijas.
12.00 īss ieskats ērģeļu un Sv. Trīsvienības gleznas restaurācijas vēsturē
(J. Mazalevskis) un ērģeļu mūzikas koncerts

Sandu ČinguleVinogradova
(sanda.cingule@gmail.c
om, 26323701)
Veronika Paplavska
64646045, 29398491

15. septembris

12.00 Svētā Mise, pēc tās restauratora S. Astiča stāstījums par Sv. Dievmātes
gleznas restaurāciju un bazilikas atjaunošanu

Daumants Abrickis
26310874

15. septembris

16.00 restauratoru stāstījums par veiktajiem darbiem objektā
17.00 Daugavpils Sv. Pētera katoļu baznīcas kora koncerts
18.00 Svētā Mise

Eduards Voroņeckis
29816995

15. septembris

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.

Aiva Lāce, 65476833

Bebrenes katoļu
baznīca (Ilūkstes
novads, Bebrenes
pagasts)
Preiļu pils (Raiņa
bulvāris 30, Preiļi)

14. septembris

Pušas katoļu
baznīca
(Pušas pagasts,
Rēzeknes novads)
Aglonas Bazilika
(Ciriša iela 8,
Aglona)
Krāslavas katoļu
baznīca
(Sv. Ludvika
laukums 3,
Krāslava)
Raiņa māja
Berķenelē
(Birkineļi,
Kalkūnes pagasts,
Daugavpils
novads)

14. septembris

14. septembris
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