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Vieta
Smiltenes
luterāņu
baznīca
(Baznīcas
laukums 1,
Smiltene)

Datums
6.-8.septembris
7.septembris

8. septembris
14.septembris
Alūksnes parks
ar arhitektūru

13.septembris

14. septembris

Notikums
Restauratora Jura Pavlova meistarklase akmens mūra atjaunošanā (Ziemeļu puses mūra
fragmenta paraugrestaurācija).
18.00 ērģeļmūzikas koncerts (Jauniešu mūzikas biedrība “Sforzando”, ērģeļduets Jēkabs
Bernāts un Lauris Šmits, kopā ar koklētāju Martu Pauliņu), foto prezentācijas par baznīcas
jumta atjaunošanas darbiem, iepazīstināšana ar dažādām būvdetaļām un atklājumiem
baznīcas jumta atjaunošanas darbu laikā.
11:00 foto prezentācijas par baznīcas jumta atjaunošanas darbiem, iepazīstināšana ar
dažādām būvdetaļām un atklājumiem baznīcas jumta atjaunošanas darbu laikā.
11.00 svētku Dievkalpojums, veltīts kultūras mantojuma dienām.
12.00 lineļļas krāsu meistarklase ar Gundaru Aboltiņu un restaurētā baznīcas gaiļa un lodes
prezentācija ar restauratori Sandru Priežčiekuri.
9.30 – 11.30 Rudens pārgājiens pirmsskolas vecuma bērniem pa Alūksnes Muižas parku,
iepazīstot mazās arhitektūras formas un augu daudzveidību. Pārgājiena laikā tiks ievākti
materiāli izpētes darbnīcai “Barona laboratorija”. Pēc nodarbības baronese aicinās uz tējas
baudīšanu smalko aprindu gaumē Aleksandra paviljonā.
10.00 – 12.00 Lekcija skolēniem “Alūksnes Muižas parka mazo arhitektūras formu
restaurācija” un ekskursija pa parku, izmēģinot restaurēšanas procesu kopā ar restauratoru
Juri Pavlovu.
14.00 – 16.00 Ekskursija– lekcija “Izaicinājums sabiedriski publisko objektu restaurācijā”
Alūksnes Muižas parkā restauratora Jura Pavlova un Alūksnes muzeja speciālista vadībā.
15.00 – 17.00 Lekcijas Alūksnes Jaunajā pilī:
 “Alūksnes Jaunā pils arhitekta skatījumā”, arhitekte Ināra Caunīte.
 “Atklājumi Fortepiano istabas un kāpņu telpas sienu gleznojumu restaurācijas
gaitā”, monumentālās glezniecības restauratore - meistare Lolita Hermsa.
 “Alūksnes Jaunās pils Vējtvera un Muižas parka Aleksandra paviljona dekoratīvās
apdares restaurācija”, monumentāli dekoratīvās tēlniecības un polihromijas
restauratore– vecmeistare Zinaida Grīnfelde.
 “Alūksnes Muižas parks un tā mazo arhitektūras formu kultūrvēsturiskā izpēte,
restaurācija un atjaunošana”, mg. arch. Laimonis Šmits.
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Kontakti
Kontaktpersona
mācītājs Reinis
Kulbergs, tālr.
29178835;
reiniskulbergs@gmail.c
om

Alūksnes muzeja
Izglītojošā darba un
darbā ar apmeklētājiem
speciāliste
Jolanta Baldiņa
muzejs.info@aluksne.lv
tel.: 64381321,
25665538
https://www.facebook.c
om/events/3790232094
26625/
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17.00 – 21.00 Vakara gaitā Alūksnes muižas parkā apmeklētājus priecēs izgaismoti parka
objekti. Putnu paviljonā ar saviem krāšņajiem baložiem pārsteigs novadniece, cirka
māksliniece Aija Balode. Aleksandra paviljonā varēs baudīt SIA “JM grupas” restorāna
sarūpētos karstos dzērienus, uzkodas un Barona kūciņas. Pie Pomonas tempļa rosīsies
floristi, veidojot rudenīgo ziedu kompozīcijas.
17.30 Ekskursija pa Alūksnes Muižas parku gida pavadībā, iegūstot zināšanas par Alūksnes
muižas parka kultūrvēsturisko mantojumu un tur veiktajiem mazo arhitektūras formu
atjaunošanas un restaurācijas darbiem. Ekskursijas sākums pie Alūksnes Jaunās pils.
19.00 Koncertprogrammā “Visa pasaule ziedos” pie atjaunotā Pomonas tempļa skanēs
skaistākās pasaules un latviešu komponistu melodijas jaunās, krāšņās aranžijās.
Mecosoprāns - Sabīne Krilova, klavieres- Madara Kalniņa, vijole- Zane Pakalne, alts- Aija
Linde, čells- Elīza Sestule. Aicinām ņemt līdzi spilvenus, sedziņas sēdēšanai, kā arī pledus,
siltas drēbes, lai rudens vakara stundā būtu patīkama koncerta baudīšana.
15. septembris

Piemineklis
kritušajiem
karavīriem pie
Jaunpiebalgas
baznīcas un
Jaunpiebalgas
baznīca
(Gaujas iela 23,
Jaunpiebalga)

13.septembris

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”
12.00 Svētbrīdis - vada draudzes mācītājs;
12.40 Bildēs, filmās, par atjaunošanas darbiem Jaunpiebalgas baznīcā (2009-2013) - Tālavs
Jundzis;
13.40 kafijas, tējas pauze
14.00 dažādas darbnīcas bērniem
(kaligrafijas, mālošanas u.c.);
16.00 Koncerts
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www.jaunpiebalga.lv;
Kontaktpersona draudzes priekšniece
Tamāra Gončoronoka,
tālr. 28381573
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Ungurmuižas
apbūve ar
parku
(Ungurmuiža,
Raiskuma pag.,
Pargaujas nov.)

13.15.septembris

10.00 – 16.00 ieeja Ungurmuižā bez maksas. Foto orientēšanās spēle ar balvu fondu.
13.00 un 15.00 ekskursijas gidu pavadībā. Jaunā ekspozīcija par muižas vēsturi, kā arī
bērnu rotaļu istaba un ekspozīcija, kas veltīta skolai Ungurmuižā.

Ieva Ņevečorova t.
22007332;
info@ungurmuiza.lv

Burtnieku
luterāņu
baznīca,
(Mācītājmuiža,
Burtnieki,
Burtnieku pag.,
Burtnieku nov. )

14.septembris

13.00-16.00 pasākums ar lektoriem - restauratoriem, kas veikuši restaurācijas darbus
Burtnieku baznīcā un Burtnieku mācītājmuižas kompleksā, kam seko koncerts un cienasts.
 Aīda Podziņa-altāris;
 Inese Andersone “Altāris, kancele, mācītājmuižas durvis, baznīcas soli, grīdas, vecā
altāra retabla izpēte”;
 Andrejs Plešaunieks “Kancele, altāra sētiņa, baznīcas lielās durvis”;
 Viesturs Ilsums “F. Ladegasta ērģeļu izpēte”;
 Oskars Rozenblats “Griestu luktura izpēte”;
 Aigars Roziņš “Vitrāžas restaurācija”;
 SIA Mikrokods “Baznīcas 3D modelēšana”;
 Aldis Kalcenavs “Atskaite par 30 gadu darbu”.

Burtnieku baznīcas
draudzes priekšniece
Dace Kalcenava,
26479451

Cēsu pils
(Pils laukums 9,
Cēsis)

14.septembris

13.00-17.00 Seminārs “Restaurācijas Izaicinājumi”.par vēsturisko ēku uzturēšanu,
apsaimniekošanu un restaurāciju.
Seminārā uzstāsies arhitekts Ilmārs Dirveiks ar prezentāciju par vēsturisko objektu
kompleksu izpēti pirms restaurācijas, sadarbību starp arhitektu, īpašnieku un būvnieku.
Ar savu pieredzi par ēku uzturēšanu pēc restaurācijas dalīsies restaurators, sertificēts
būvinženieris Valdis Platais. Savukārt restaurators Rihards Platais stāstīs par dažādu
materiālu izmantošanu restaurācijā un autentiskuma nodrošināšanu.
Diskusiju vadīs Cēsu pilsētas būvvaldes vadītāja Irēna Suipe.
Lūdzam iepriekš pieteikties,aizpildot reģistrācijas anketu http://shortly.lv/iswl7
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Kristīne Skrīvere
http://www.muzejs.cesi
s.lv
64127755, 26457760;
Biedrība “Cēsu
mantojums”
cesumantojums@gmail.
com
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Šaursliežu
dzelzceļa
līnijas
GulbeneAlūksne stacija
Kalniena
(Kalnienas
stacija,
Stāmerienas
pag., Gulbenes
nov.)

14.septembris

Zemnieku amatnieku sēta
"Kalnvēveri"
“Vēveri”,
Vecpiebalgas
pag.,
Vecpiebalgas
nov.
(GPS: 57.1133,
25.8458)

14.septembris

Vijciema
luterāņu
baznīca,
(Baznīca,
Vijciema
pagasts, Valkas
novads)

14.septembris

12.00-17.00 iepazīšanās ar Kalnienas stacijas restaurācijas darbiem un rezultātiem,
vēsturisko foto attēlu izstāde par šaursliežu dzelzceļa vēsturi
Andris Biedriņš
14.00 Eiropas Kultūras mantojumu dienu karoga pacelšana ( pēc vilciena ierašanās no
20283293
Gulbenes);
Aldis Kreislers,
13.45 līdz 16.30 Gulbenes depo restaurētās tvaika lokomotīves Gr-319 “Ferdinands”
info@banitis.lv;
apskate
Raitis Melders
13.45-14.30 muzikāls priekšnesums
20228884
13.45-17.00 mājražotāju produkcijas degustācijas
http://banitis.lv/index.ht
Atbilstoši cenrāžiem, apmeklētājiem, kuri ierodas caur Gulbeni, papildus iespējama
m
Gulbenes depo apskate, vizināšanās ar rokas drezīnām un sliežu velosipēdu, kā arī
Gulbenes stacijas ekspozīcijas “Dzelzceļš un tvaiks” apskate, savukārt tiem, kuri ierodas
caur Alūksni, – jaunās interaktīvās ekspozīcijas apskate, kas ierīkota Alūksnes stacijas
bagāžas noliktavā.
10.00 Brīvdabas muzejs piedāvā iepazīt muzeja ekspozīcijas in situ Vēveri, Vēveru māju,
Edgars Žīgurs, tālr.
saimniecību dzīvi pēdējos desmitgadēs. Stāstīsim un rādīsim, kādi Vēveri bija, kad
29181219
saimniekošanu tajos pārņēma Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, kāds ceļš ir iets
Kristīne Kūla, tālr.
līdz rezultātam, kādu redzam mūsdienās un kādi uzdevumi mūs gaida nākotnē.
29119546;
Ar savu pieredzi Vēveru ciemā dalīsies Brīvdabas muzeja direktores vietnieks, galvenais kristine.kula@brivdaba
krājuma glabātājs Mārtiņš Kuplais. Par Vēveru ēku atdzimšanu un restaurāciju stāstīs SIA
smuzejs.lv
BALGA vadītājs Ilmārs Glāzers. Vēveru ekspozīcijas saimnieks, vēsturnieks Edgars Žīgurs
stāstīs par Vecpiebalgas ciematu vēsturi un dalīsies ar pieredzi, mūsdienās saudzīgi https://www.facebook.c
apsaimniekojot vēsturisku lauku ēku kompleksu. Brīvdabas muzeja restauratori rādīs un om/events/3806547725
mācīs, kā pareizi kopt senus logus, durvis, mēbeles, lauku sētas rīkus. Mēs dalīsimies ar
98159/
savu pieredzi, veiksmes stāstiem, izaicinājumiem ikdienā uzturot kultūras pieminekli
mūsdienu lauku vidē.
No 9.00 baznīca atvērta apskatei.
jaunpungi19@inbox.lv
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Lielstraupes
baznīcas
vitrāžas
(“Pilsbaznīca”,
Straupe,
Straupes pag.,
Pārgaujas nov.)

15.septembrī

9.00 svētku dievkalpojums, koncerts, ekskursijas gida pavadībā ar stāstu par vitrāžām
"Kristus dzimšana" un Vitrāža "Golgāta".
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Kontaktpersona
mācītājs Gints Polis,
tālr. 28301530
pilsbaznica@inbox.lv

