EIROPAS KULTŪRAS MANTOJUMA DIENAS 2017
PASĀKUMU PROGRAMMA ZEMGALĒ
Datums

Vieta

Notikums

Rīkotāji, papildus informācija

8. septembris

Dzejnieka Raiņa dzīves vieta
“Tadenava” (Jēkabpils nov.,
Dunavas pag., Tadenava)

16.00 Eiropas kultūras mantojuma dienu atklāšanas
pasākums

Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcija, Alma
Kaurāte-Java, alma.kauratejava@mantojums.lv, 67326602

6., 7., 8.,
13. septembris

Dzejnieka Raiņa dzīves vieta
“Tadenava” (Jēkabpils nov.,
Dunavas pag., Tadenava)

Muzejpedagoģiskā programma “Dabas vērojumi Raiņa muzejs “Tadenava”,
Raiņa dzejā” 5. un 6. klašu skolēniem. Nodarbības lelde.uzkure@memorialiemuzeji.lv,
sākums ir Raiņa muzejā “Tadenava” – tiek aplūkota 29250484, 65229391
un analizēta Raiņa bērniem veltītā dzeja, kurā attēloti
dažādu sugu putni. Otrā nodarbības daļa norisināsies
dabas liegumā “Eglone”, kur tiks veikts 5 km garš
pārgājiens. Uz nodarbību lūgums ģērbties
laikapstākļiem un pārgājienam mežā piemēroti. Ja ir
savs binoklis, droši ņemam līdzi! Kā arī, pēc
pārgājiena muzejā būs pieejama tēja ar uzkodām.
Programmas ilgums – 4. stundas.
Programmai iepriekš jāpiesakās.

9. septembris

Rakstnieka A. Upīša Dzīves vieta
un romāna „Zaļā zeme” piemiņas
vietas Skrīveros

9.50–10.00 pulcēšanās Stacijas laukumā, Skrīveros
10.00–12.20 došanās ekskursijā ar autobusu pa
Andreja Upīša dzīves un daiļdarbos attēlotajām
vietām Skrīveros
12.20–12.35 iebraukšana A. Upīša dzimto māju
pagalmā, piemiņas brīdis pie bērnības lieciniekiem
12.40–12.45 došanās uz “Zaļās zemes birzi”
12.50–13.10 plāksnīšu ar aktieru vārdiem, kuri
piedalījās pirmajā iestudējumā, pielikšana pie viņu
stādītājiem ozoliem

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija; 67229272; www.mantojums.lv; twitter.com/mantojums, https://www.facebook.com/mantojums

Memoriālo muzeju apvienība, Inese
Kaire,
inese.kaire@memorialiemuzeji.lv
29254346;
Skrīveru novada pašvaldība,
Daina Vancāne-Viļuma
dvavi@inbox.lv 25661983
Pasākuma lapa Facebook

13.20–13.50 bērzu stādīšana birztalā, kas bija veidota
„ Zaļās zemes” iestudējuma trīsdesmitgadei
14.00–15.00 viesošanās Andreja Upīša memoriālajā
muzejā, A. Upītim – 140, izstāde „Skrīveri 140
gados”
15.00 Skrīveru Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu
koncerts
9. septembris

Jēkabpils tautas nams (Aizsargu
nams) (Jēkabpils, Vecpilsētas
laukums 3)

11.00 āra fotogrāfiju izstādes atklāšana
11.20 Aiņa Locika lekcija “Ieskats Latvijas Aizsargu
organizācijas darbībā un vēsturē”

Biedrība Jēkabpils mantojums,
Jēkabpils pilsētas pašvaldība

9. septembris

Pirmo Kurzemes dziedāšanas
svētku norises vieta – Dobeles
pilsdrupās
(Dobeles Livonijas ordeņa
pilsdrupas, Brīvības iela 2c, Dobele,
Dobeles novads)

No 12.00-18.30 pilsdrupās norisināsies “ Senās pils
svētki ” amatnieku plenērs. Visas dienas garumā
notiks amatnieku un mājražotāju tirdziņš, darbosies
radošās darbnīcas, cīņu klubs “Exercitus Rigensis”
rādīs bruņinieku un baltu karavīru cīņu
paraugdemonstrējumus. Dobeles Novadpētniecības
muzeja teltī īsfilma par Dobeles pilsdrupu un
Kurzemes dziedāšanas svētku vēsturi.
13.00 svētku atklāšana un koncerts
16.00 ekskursija pa pili
17.00 koncertprogramma “Visi ceļi guņiem pilni”

Dobeles Novadpētniecības muzejs,
Baiba Ļipņicka 63721309,
baiba.lipnicka@dobele.lv

9. septembris

9. septembris

Latvijas atbrīvošanas kara kaujas 17.00 Atceres brīdis par Pētera Kalnaraupa
vieta pie Beķeru kroga (Neretas
varoņdarbu 1919. gada 8. novembrī un atceres
nov., Mazzalves pag., “Beķeri”)
ugunskurs ar karavīru dziesmām un sadziedāšanās
kopā ar vīru muzikālo kopu “Vilki”
11.00–12.00 atvērto durvju diena dokumentālā filma
Rakstnieku E. Virzas un E.
"Sods par sapni" (1994) režisors A. Rozenbergs un
Stērstes dzīves vieta “Billītes”
(Ozolnieku nov., Salgales pag.,
Kurta Fridrihsona gleznu izstāde.
“Billītes”)
17.00 Atmiņu koncerts “Sods par sapni” ar
operdziedātāju Kristīni Gailīti un pianistu, JVLMA
profesoru Aldi Liepiņu, “Billīšu" zālē (vietu skaits
ierobežots)
18.00 Franču-latviešu dzejas lasījumi un ģitāras
melodijas, “Billīšu” dārzā zem balkona

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija; 67229272; www.mantojums.lv; twitter.com/mantojums, https://www.facebook.com/mantojums

Dobeles pilsētas kultūras nams
Sandra Ķiņķere,
sandra.kinkere@dobele.lv
Pilna pasākuma programma

Neretas novada pašvaldība, Žanna
Miezīte,
zanna.miezite@gmail.com,
29339832
Ozolnieku Tautas nams, Madara
Griba, Diāna Jance
tautasnams@ozolnieki.lv;
billites@inbox.lv
Pasākuma lapa Facebook

9. septembris

9. septembris

Mākslinieka Ģ.Eliasa dzimtās
mājas “Zīlēni” (Jelgavas nov.,
Platones pag., Poķi, “Zīlēni)”

Kaucmindes mājturības skola
(Rundāles nov., Rundāles pag.,
Saulaine, “Kaucmindes pils”)

Novada iedzīvotājiem, iepriekš piesakot, tiek
nodrošināts transports uz “Billītēm”.
Pasākums “Toreiz un tagada “Zīlēnos”… Ģedertam
Eliasam 130”
12.30 piemiņas brīdis pie Eliasa dzimtas kapavietas
Strupdeguņu kapos,
13.00 jubilejas svinības “Zīlēnos”. Spēlēs
“Hāgenskalna muzikanti”, piedalīsies novada
dziedātāji un dejotāji, būs izstāde un kopīgs cienasts,
tiks rādīta Latvijas Mākslas izstāžu hronikas
dokumentālā filma par Ģ. Eliasu. Iecerēts Jelgavas
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu plenērs, kura
laikā varēs redzēt skolēnus darba procesā.
12.00- 15. 00 “Kā būt īstenai kaucmindietei šodienā
jeb Kāzas šoruden būs”.
Kaucmindietes prasmju kodeksa iepazīšana,
priekšnesumi, vainagu darināšanas darbnīca (Māra
Zvirgzda), “Pašas radīts vai mantots, bet Mans
Tautastērps” – tikšanās ar projekta dalībniecēm un
idejas autorēm, “Kaucmindietes pūra lādes”
atvēršana kopā ar Kandavas LT Saulaines
struktūrvienības skolotājiem un audzēkņiem, kāzu
kleitu izstāde un kaucmindiešu fotogrāfiju izstāde
“Kāzas gaidot!”, vecmāmiņas kūkas garšošana
“Kāzas būs!” kopā ar kūku meistari Ilzi Kupču

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija; 67229272; www.mantojums.lv; twitter.com/mantojums, https://www.facebook.com/mantojums

Jelgavas novada pašvaldība, Nelda
Ķikute, 29151326,
nelda.kikute@jelgavasnovads.lv
Pasākuma programma

Rīko Rundāles novada domes
Kultūras nodaļa sadarbībā ar
Kaucmindes pils attīstības biedrību,
Kandavas Lauksaimniecības
tehnikuma Saulaines teritoriālo
struktūrvienību, biedrību
“Sadarbības platforma”, Ilzes Kūku
darbnīcu, projekta “Mans
tautastērps” dalībniekiem
Biedrība "Kaucmindes pils
attīstības biedrība", Roberts Ligers
roberts.ligers@gmail.com,
20222929
Pasākuma programma

9. septembris

Mežotnes pilskalns ar senpilsētu
(Rundāles nov., Rundāles pag.,
Mežotne)

No 18.00
 Mežotnes pilskalna vēstures pētījumi – arheologs
A. Tomsons
 Teātra studijas “Savējie” uzvedums
“Vainadziņš”
 Ugunsdziesmas – folkloras kopa “Laukam pāri”
 Indriķa hronikas fragmentu lasījumi kokļu
mūzikas pavadījumā
 Gaismas un Sajūtu taka uz Vīnkalnu
 Senas rotaļas kopā ar folkloras kopu “Svitene”
 Putras ēšana pie ugunskura

Rundāles novada domes Kultūras
nodaļa sadarbībā ar Kandavas
Lauksaimniecības tehnikuma
Saulaines struktūrvienību, Lilita
Lauskiniece,
lilita.lauskiniece@rundale.lv,
26516711

10. septembris

Academia Petrina (Jelgava,
Akadēmijas iela 10)

No 11.00 Prezentācijas Academia Petrina – pilsētai
svarīgu notikumu epicentrs daudzu gadsimtu garumā:
 16.- 17. gs. – Hercogu pilsētas pils un notikumi
tajā,
 18.-19. gs. Academia Petrina – pirmā augstskola
Latvijā
 19./20. gs. mija – Jelgavas ģimnāzijas audzēkņi –
valstiskās neatkarības veicinātāji,
 20.-21. gs. Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un
mākslas muzejs.

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejs, Gita Grase,
Gita.Grase@muzejs.jelgava.lv
63027948

10. septembris

Mūrmuižas kaujas piemiņas
vieta. Vilces muiža un piemiņas
vietas (Jelgavas nov., Vilces. pag.)

12.30 Vilces muižā
Uzrunas, Arheologa A. Tomašūna un grāmatas
“Mūrmuižā” autores Mārītes Putniņa lekcija.
Kafijas pauze, mūzika, izstāde par Lielo Ziemeļu
karu

Jelgavas novada pašvaldība, Vilces
tūrisma informācijas
punkts/muzejs, Vilces pagasta
pārvalde, Anda Duge,
anda.duge@jelgavasnovads.lv,
29383060

14.00 –15.30 došanās ar uz Mūrmuižas kaujai
veltītajiem pieminekļiem

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija; 67229272; www.mantojums.lv; twitter.com/mantojums, https://www.facebook.com/mantojums

10. septembris

Pirmo Augškurzemes dziedāšanas
svētku norises vieta
(Viesītes nov., Vārnava., Sunākstes
baznīca, Stenderu kapu kalns, Bildu
Ābeces taka un Sunākstes
mācītājmuiža)

15.00-18.00
Eiropas kultūras mantojuma dienas atklāšana
Sunākstes baznīcā, aizlūgums Stenderu kapu kalnā.
Sunākstes mācītājmuižas dārza svētki, sadziedāšanās
ar kapelu “Aizezeres muzikanti” no Kokneses.
Ekspresizstāde Sunākstes baznīcā “No dziedāšanas
svētku vēstures Sēlijā”.
Kursēs autobuss: 14.30 Viesītes Kultūras pils –
Sunākstes baznīca, pēc pasākuma Sunākstes baznīca
– Viesīte.

Viesītes muzejs “Sēlija”, Ilma
Svilāne,
ilma.svilane@inbox.lv,27071996

10. septembris

Iecavas Brīvības piemineklis
(Iecavas parkā)

11.00 piemiņas dievkalpojums Iecavas evaņģēliski
luteriskajā baznīcā, veltīts Iecavas mācītājam,
sabiedriskajam darbiniekam, Iecavas brīvības
pieminekļa idejas autoram Jānim Lūsim. Pēc
dievkalpojuma 12.30 - Jānim Lūsim veltīta piemiņas
stenda pie baznīcas uzstādīšana.

Iecavas novada dome: Gita
Kravala, gita.kravala@iecava.lv,
63941743

20.00 pasākums pie Brīvības pieminekļa.Pieminekļa
vēstures prezentācija, Zemessardzes
54. Inženiertehniskā bataljona zemessargu
godasardze, uzrunas, restaurētā pieminekļa
iesvētīšana un svētku koncerts un salūts.

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija; 67229272; www.mantojums.lv; twitter.com/mantojums, https://www.facebook.com/mantojums

Pasākuma lapa Facbook

