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

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

Datums
13. septembris
13.-20. septembris

Dzejnieces
Aspazijas dzīves
vieta (Zigfrīda
Meierovica
prospekts 18/20,
Jūrmala)
Jāņa baznīca
(Jāņa iela 7, Rīga)

13.-15. septembris

Jēzus luterāņu
baznīca (Elijas iela
18, Rīga)

13. septembris

Katlakalna
luterāņu baznīca
(“Ticības”,
Ķekavas novads)
Ķemeru viesnīca
(Ķemeri, Jūrmala;
56.9489784,23.499
3315)
Latvijas
Etnogrāfiskais
brīvdabas muzejs
(Brīvdabas iela 21,

13. septembris

13. septembris

15. septembris

Notikums
15.00 Ērģeļu prospekta apskate (iepriekšēja pieteikšanās pa telefonu)
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)
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.

Kontakti
R. Lūsis, 29130139

67769445,
26319755,aspazijas.maja
@jūrmala.lv vai
https://www.facebook.com
/Aspazijas.maja/

16.00-17.45 “Jāņa baznīcas atjaunošana 15 gados” – tematiska ekskursija, vada
https://www.facebook.com
Gatis Blunavs no Mundus. Iekštelpas, atjaunotās fasādes skulptūras, pirmie Rīgas /events/673371379823855/
mūri.
10.00-13.00 ar draudzes amatnieku un pārstāvi būs iespēja iepazīties ar objekta
http://www.jezusdraudze.l
vēsturi, šodienas aktualitātēm un nākotnes iecerēm
v/ ;
https://www.facebook.com
/jezusdraudze/
18.00 baznīcas 225 gadadienai veltīts pasākums. Baznīcas restaurācijai veltīta
L. Ziemele, 27092959
izstāde.
10.00 svinīgs dievkalpojums, piedalās vīru koris “Ķekava”

13. septembris

13.00 ekskursija pa restaurētajām viesnīcas telpām, kuras laikā speciālista
pavadībā varēs iepazīties ar Ķemeru viesnīcas restaurētajām telpām, problēmām
un iecerēm. Dalībniekus iepriekš lūdz pieteikties, zvanot 29299529

13. septembris

11.00 ekskursija Ostas noliktavā ar muzeja darbiniekiem Mārtiņu Kuplo, Ģirtu
Bērziņu un Kristīni Kūlu par restaurācijas problēmām un risinājumiem
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Rīga)
Limbažu vecais
rātsnams
(Burtnieku iela 4,
Limbaži)
Piemineklis
Autotanku pulka
karavīriem (Pulka
iela 5, Rīga)
Rīgas Brāļu kapi
(Aizsaules iela 1B,
Rīga)
Sv. Jēkaba katoļu
katedrāle
(Jēkaba iela 9,
Rīga)
Latvijas
Universitātes
Muzejs (Raiņa
bulvāris 19, Rīga)

Turaidas
muzejrezervāts
(Turaidas iela 10,
Sigulda)

13. septembris

13. septembris

13. septembris

13. septembris

13.-15.septembris
13. septembris

14.septembris
13. septembris

Atvērts apskatei no 10.00
17.00 priekšlasījums un 18. gs. beigu sienu gleznojumu restaurācijas procesa
demonstrēšana (restauratore Madara Rasiņa)
18.00 kamerkoncerts “Laikmeta noskaņas”
16.00 amatpersonu uzrunas. Pieminekļa restaurācijas darbu veicēja-restauratora
Edgara Purviņa komentārs. NBS štāba orķestra muzikāls apsveikums

64070632, 28622379
www.limbazumuzejs.lv

rpa@riga.lv, 67181692

9.30 Pasākuma svinīga atklāšana. Iepazīšanās ar paveikto restaurācijas jomā.
rpa@riga.lv, 67181692
Informē RPA galvenais restaurators Ivo Graudums. NBS štāba orķestra muzikāls
apsveikums.
17.00 arhitekts Artūrs Lapiņš stāstīs par katedrāles fasādes atjaunošanu
A. Manakovs, 26447745
19.00 arheologs Artūrs Tomsons stāstīs par 2018. gada arheoloģiskajiem
izrakumiem
Katedrāles priekštelpā izstāde “Sv. Jēkaba katedrāles vēsture un 2018.gada
arheoloģisko izrakumu jaunatklājumi”
17.00 Latvijas Universitātes simtgades ekskursija. Ekskursijas
R. Rubenis, 67034566,
maršrutā būs iespēja iepazīt vecāko augstskolas ēku Latvijā, valsts nozīmes
rudolfs.rubenis@lu.lv
arhitektūras pieminekli un vienu no Universitātes un arī Rīgas simboliem.
Apskatei būs pieejamas monumentālās telpas – Lielā aula, kas atklāta un iesvētīta
LU 16 gadu jubilejā, un Mazā aula, kur notika svinīgais LU dibināšanas akts
1919. gada 28. Septembrī, kā arī leģendārais Studentu karceris, kas glabā liecības
par studentu dzīvi 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā. Ekskursijas vadītājs
apmeklētājus sagaidīs ēkas foajē.
10.00 Latvijas Universitātes simtgades ekskursija
14.00 saruna Turaidas pagasta magazīnā ar Turaidas muzejrezervāta direktori
https://www.turaidaAnnu Jurkāni par Turaidas vēsturiskā centra mantojuma saglabāšanu, izpēti un
muzejs.lv/
restaurāciju”. Pasākuma dalībnieki varēs iepazīties arī ar ekspozīciju “Turaidas
https://www.facebook.com
muzejrezervāts laikā un telpā”
/events/884988205206518/
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Durbes pils
(M.Parka iela,
Tukums)

14. septembris

Latvijas
Nacionālais
mākslas muzejs
(Jaņa Rozentāla
laukumā 1, Rīgā)
Lestenes luterāņu
baznīca (Lestenes
pagasts, Tukuma
novads)
Pastariņa muzejs
(Bisnieki, Zentenes
pagasts, Tukuma
novads)

14. septembris

Jāņa Akuratera
muzejs (O.Vācieša
iela 6a, Rīga)
Raiņa un
Aspazijas
vasarnīca
(J. Pliekšāna iela
5/7, Jūrmala)

14. septembris

14. septembris

14. septembris

14. septembris

15.00 ekskursija “Durbes pils no pagraba līdz bēniņiem, no kungu mājas līdz
kalpu dzīvoklim”. Muzeja darbinieku pavadībā iespējams izstaigāt ne tikai
ekspozīciju zāles, bet arī tādas Durbes pils telpas, kas ikdienā apmeklētājiem nav
pieejamas, un arī ieskatīties kalpu mājas restaurācijas virzībā. Ieeja ar muzeja
biļeti. Pietiekties ekskursijai var , zvanot 25721502 vai rakstot
muzejpedagogs@tukumamuzejs.lv
13.00 pastaiga ar Māru Lāci “Sākotne un turpinājums. 1905., 2016. Latvijas
Nacionālā mākslas muzeja galvenās ēkas restaurācija, rekonstrukcija un
jaunbūve.” Dalībai ekskursijā jāpiesakās , rakstot uz ekskursijas@lnmm.lv vai
zvanot pa tālruni 67324461
11.00-17.00
Tukuma muzeja ceļojošā izstāde “Ak, svētā Lestene”. Lestenes draudzes mācītājs
Jānis Saulīte sagaidīs apmeklētājus un pastāstīs par baznīcu.
14.00 un 15.00 muzikālais svētbrīdis ( pozitīvs - Inguna Grīnvalde)
13.00 interaktīva ekskursija “Atpazīsti restaurētās vai rekonstruētās detaļas”,
kuras laikā kopā ar muzeja vadītāju Sanitu Ratnieci tiks pētītas vēsturiskās ēkas,
to detaļas, priekšmeti, iepazīstot dažādus restaurācijas un rekonstrukcijas
paņēmienus. Pietiekties ekskursijai aicina, zvanot 28651091 vai rakstot
pastarinamuzejs@tukumamuzejs.lv
14.00 ekskursija “Jāņa Akuratera mājas tapšana un restaurācijas stāsti. Viena
māja – divi arhitekti. Uzcelšana 1933.- restaurācija 2016. Atklājumi, problēmas
un risinājumi.”
7 km garš pārgājiens pa Raiņa un Aspazijas dzīves un mīlestības vietām no
Pumpuru dzelzceļa stacijas uz Raiņa un Aspazijas vasarnīcu sniedz iespēju
apskatīt dzejnieku kopīgās dzīvesvietas Jūrmalā. Iepriekš lūdz pieteikties, rakstot
rainis.vasarnica@memorialiemuzeji.lv vai zvanot 67764295.
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www.tukumamuzejs.lv

ekskursijas@lnmm.lv ;
67324461

https://www.lestenesbazni
ca.lv/

www.tukumamuzejs.lv

www.memorialiemuzeji.lv

www.memorialiemuzeji.lv
;
www.aspazijarainis.lv
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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)

14. un
15. septembris
14. septembris

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
Ekskursijas par objektu apsaimniekotāju pārstāvju pavadībā. Pietiekties
ekskursijai zvanot 26133833 (I. Stefaņenkova)

15. septembris

12.00 ekskursija ar Biržas restaurācijas projekta autori Liesmu Markovu par
ēkas restaurācijas problēmām un risinājumiem

15. septembris

11.00 ekskursija ar restauratoru Robertu Veco-Vecumu par interesantākajiem
atklājumiem Mazās Ģildes restaurācijas laikā

15. septembris

16.00 ekskursija ar Operas restaurācijas projekta autori Liesmu Markovu par
ēkas restaurācijas problēmām un risinājumiem. Visas vietas aizpildītas
13.09.2019.
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jugendstils@riga.lv
I. Stefaņenkova, 26133833

http://www.lnmm.lv/lv/m
mrb/

