Eiropas kultūras mantojuma dienas 2012
“BALTIJAS JŪRAS PIEKRASTES UN IEKŠĒJO ŪDEŅU KULTŪRAS MANTOJUMS”
PASĀKUMU PROGRAMMA RĪGĀ UN RĪGAS REĢIONĀ
Laiks

Vieta

Notikums

Informācija/Kontaktpersona

08.09.2012. plkst. 15:00

Jūrmalas brīvdabas muzejs
Adrese: Jūrmala, Lielupe, Tīklu iela 1A

Mantojuma dienu pasākums. Programma: uzrunas; Jūrmalas
muzeja galvenās krājuma glabātājas I. Helvigas stāstījums par
muzejā apskatāmajiem, Rīgas jūras līča piekrastē pēdējo 20 gadu
laikā izskalotajiem 18.-19.gs. burinieku vrakiem. Pasākumā
piedalīsies tradīciju kopa, būs nobaudāma zivju zupa un
demonstrēta videofilma „Burinieku gadsimts”.

Jūrmalas pilsētas muzeja filiāles –
Brīvdabas muzeja direktore
Inta Baumane, tālr. 29462150

08.09.2012. plkst. 11:00

Daugavas muzejs

Mantojuma dienu pasākums. Programma: Mantojuma dienu
karoga pacelšana, VKPAI pārstāvja un muzeja direktores uzrunas,
pēc tam Salaspils novada kolektīvu muzikāls priekšnesums,
tematiska ekskursija muzeja ekspozīcijā un parkā.

Daugavas muzeja direktore
Daina Lasmane, tālr. 67216398

09.09.2012. plkst. 10:00

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs

Seno amatu dienu pasākums par Mantojuma dienu tēmu.
Programma: Būs skatāma īpaša zvejniecības un makšķerēšanas
rīku, instrumentu, ierīču u. tml. ekspozīcija, zināšanu – minēšanu
spēle „Kam vimbuksis, kam krītiņš?” Tīklu siešana un lāpīšana,
murdu pīšana, vienkoča ciršana un vizināšanās ezerā ar vienkoču
laivām. Zivju zupas vārīšana, zivju kūpināšana, „īsto zvejnieku”
dzēriena darināšana u.c. Skanēs dziesmas un ritēs dejas no Rīgas
jūras līča abiem krastiem.

Igors Ziemelis, tālr. 67994106

09.09.2012. plkst. 14:00

Daugmales pilskalns

Mantojuma dienu pasākums. Programma: karoga pacelšana,
kultūras programma, kurā piedalās rekonstrukcijas un
eksperimentālās arheoloģijas grupa „Senzeme”, biedrība
„Ugunszīme”, Katlakalna folkloras kopa „Rītupe”, Janīna Kursīte un
viņas audzēkņi, Daugmales mazpulks „Dzirkstelīte”

Anita Lubova, tālr. 26648571

08.09.2012. plkst. 18:00-00:00

Latvijas Arhitektūras muzejs

Izstādes NEPILNĪGĀ AINAVA – Ninas Kopas [Vācija] un Džoisas
van den Bergas [Holande] veidotā Baltijas piekrastes izpētes

Latvijas Arhitektūras muzejs

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija; 67229272; www.mantojums.lv; twitter.com/mantojums

projekta – slēgšanas pasākums. Pasākumā būs iespēja tikties ar
projekta autorēm.
08.09.2012. plkst. 14:30

Turaidas muzejrezervāts

Mantojuma dienu pasākums „Līvu spēks un bagātība Gaujas
krastos”. Programma: karoga pacelšana;
kataloga „Krimuldas Raganas depozīts” atvēršana dārznieka mājā;
plkst.15:00-17:00 Autīnes sacelšanās 800-gadei veltīti vēsturnieku
lasījumi;
plkst. 17:00 dārznieka mājas pagalmā pasākums - Līvu kultūras
mantojuma zīmes mākslā un mūzikā, pēc tam ekskursija „Gaujas
lībieši Latvijas kultūrvēsturē”.

Anda Skuja, tālr. 26572142

PASĀKUMU PROGRAMMA KURZEMES REĢIONĀ
Laiks
07.09.2012. plkst. 15:00

Objekts/Vieta
Ventspils Livonijas ordeņa pils Kapitula zāle

Notikums

Informācija/Kontaktpersona

Lekcijas: „Kuģu būves laikmets Kurzemes ziemeļu daļas
piekrastē.” (I. Štrumfa, Latvija) un „Francijas pieredze piejūras
kultūras mantojuma saglabāšanā” (Vensāns Žuvs, arhitekts,

VKPAI,
Katrīna Kukaine, tālr. 67229272

2012.gada Eiropas kultūras mantojuma dienu oficiālā
atklāšana
Muzeja apskate* bez maksas.

VKPAI,
Baiba Mūrniece, tālr. 67229272
Piejūras Brīvdabas muzejs,
Andis Dūdiņš, tālr. 29101806

kultūras pieminekļu inspektors, Francija).
07.09.2012. plkst. 16.30

Piemiņas laukums Ventspilī

08.09.2012. plkst.10:00-18:00

Piejūras brīvdabas muzejs un enkuru taka Ventspilī

*izbraukums ar mazbānīti par maksu.
08.09.2012. plkst. 12:00-16:00

Loču tornis Ventspilī
Atrašanās vieta: Dienvidu mols 5 (pie zvejas un jahtu
ostas)

Loču tornis atvērts apskatei.

08.09.2012. plkst. 14:00 – 16:00

„Liepājas kanāli”
Vecā ostmala 53 pie spīķera

Plkst.14:00 Mantojuma dienu karoga pacelšana, kamermūzikas
koncerts, „Sofijas laivas” paraugdemonstrējumi kanālā
Plkst. 15:00 Izstādes „Zvejniecība un tradīcijas” atklāšana spīķerī ,
Vecā ostmala 53;
Plkst. 15:15 Filmas „Liepājas iekšējie ūdeņi” pirmizrāde spīķerī,
Vecā ostmala 53
Plkst. 16:00-18.00 Latvijas Jūras spēku kuģa „Namejs” apskate
(ietilpība 20 cilvēki vienlaikus).
Papildus pie EKMD bezmaksas programmas būs iespēja veikt šādas maksas

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija; 67229272; www.mantojums.lv; twitter.com/mantojums

Liepājas muzejs, tālr. 63422973

ekskursijas: 16.00-18.00 „Sofijas laivas” ekskursija: „Ar laivu apkārt Attekas salai”,
LVL 3,- pers.; 16.00-18.00
LRTB ekskursija „Liepājas kanālmalas
stāsti…” LVL 0,50 pers.

09.09.2012. plkst. 10:00-15:00

„Vikingu laika senvietas pie Ālandes upes”
Pasākuma norises vieta: Grobiņas novada dome;
Grobiņas pilskalns (Skābārža kalns)

Plkst. 10:00-12:00 Grobiņas novada domes telpās izglītojošs
seminārs vēstures un novadpētniecības interesentiem, kultūras
pieminekļu īpašniekiem un kultūras pieminekļu aizsardzības zonās
dzīvojošajiem "Kultūras mantojums, tā vēsturiskās vērtības
mūsdienu attīstības kontekstā".
Plkst. 12:30 Mantojuma dienu karoga pacelšana Grobiņas
pilskalnā.
Plkst. 12:45-16:00 Dzirnavu dīķī, Grobiņas pilskalnā un teritorijā
ap to izziņas un aktīvās atpūtas pasākumi - vikingu laika apmetne,
amatnieku darbnīcas, spēka un veiklības vingrinājumi, vikingu
ūdensceļa izpēte u.c.
Plkst. 14:-15:00 Ekskursija/pārgājiens arheologu pavadībā „Izzinot
Priediena senkapu nozīmīgāko atradumu vietas”.

Grobiņas novada dome,
Jolanta Lubiņa, tālr. 63497970;
26180658

07.09.2012. plkst. 11:00
08.09.2012. plkst. 10:00-16:00

Ovišu bākas tornis

07.09.2012. Mantojuma dienu karoga svinīga pacelšana.
08.09.2012. Bākas tornis atvērts apskatei un ekskursijas gida
pavadībā bez ieejas maksas.

Ventspils brīvostas pārvaldes
Kuģošanas atbalsta dienesta
priekšnieks Normunds Kornijanovs
tālr.63607500;
Atbildīgā kontaktpersona bākā:
Iveta Bādere tālr.26264616.

08.09.2012. plkst. 12:00 – 15:00

Objekts: Jūras piekrastes mantojums Jūrkalnē
Norises vieta: Jūrkalnes tautas nams

Pasākums „Jūrkalnes un apkārtnes kultūras mantojums no akmens
laikmeta līdz mūsdienām”. Programma:
Plkst. 12:00 Atklāšana (M. Dadzis, S. Zirne);
Plkst. 12:20 „Jūrkalnes un apkārtnes arheoloģiskais mantojums”
(E. Ziediņa);
Plkst. 12:50 „Jūrkalnes Drēbnieku vēsturisko laiku kapi: liecības
par 16.-18.gs. suitiem” (A.Vijups);
Plkst. 13:20 „Brīvības laivas: Latvijas iedzīvotāju bēgšana uz
Zviedriju 1944.-1945.gadā” (J. Keruss);
Plkst. 13:40 „Aerālās izlūkošanas iespējas zemūdens mantojuma
apzināšanā”( J. T. Urtāns);
Plkst. 14:10 Latvijas Zemūdens kultūrvēsturiskā mantojuma
asociācija „2012.gada zemūdens pētījumi Jūrkalnes piekrastē”.

Ventspils novada dome un Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcija,
Sandra Zirne, tālr. 67229272

07.09.2012. plkst. 17:00

Vilkumuižas ezera senkapi Talsos

07.09.2012. plkst 17:00 Mantojuma dienu pasākums. Atklāšana
(A.Lase); Informatīvas zīmes atklāšana (M. Krotovs); Pētījuma
„Arheoloģijas piemineklis – Talsu Vilkumuižas ezers”prezentācija
(M. Broža); Ceļojošās izstādes „Vilkumuižas ezera

Talsu novada muzeja direktore
Mirdza Jonele, tālr. 29109870

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija; 67229272; www.mantojums.lv; twitter.com/mantojums

senkapi”atklāšana (I.Vempere); pasākums – 800 metri dzejas ap
Vilkumuižas ezeru (M. Laukmane).
08.-09.09.2012.plkst.10:00-16:00

Objekts: Vilkumuižas ezera senkapi Talsos
Norises vieta: Kareivju iela 7, Talsi

Ceļojošās izstādes „Vilkumuižas ezera senkapi” apskate; filmas
„Kuršu laiki” demonstrācija un gida pakalpojumi (pēc
pieprasījuma).

Talsu novada muzeja direktore
Mirdza Jonele, tālr. 29109870

08.-09.09.2012

Objekts: Vilkumuižas ezera senkapi Talsos
Norises vieta: Talsu novada muzejs

Ekspozīcija „Senatnes liecības”.

Mirdza Jonele, tālr. 29109870

07.09.2012. plkst. 11:00
08.09.2012. plkst. 10:00-16:00

Užavas bākas tornis un mašīnmāja

07.09.2012. Mantojuma dienu karoga svinīga pacelšana.
08.09.2012. Bākas tornis atvērts apskatei un ekskursijas gida
pavadībā bez ieejas maksas.

Ventspils brīvostas pārvaldes
Kuģošanas atbalsta dienesta
priekšnieks Normunds Kornijanovs,
tālr. 63607500
Atbildīgā kontaktpersona bākā:
Iveta Rūde, tālr. 28341836

08. 09.2012. plkst. 13:00-16:00

Šlīteres bāka

08.09.2012. Mantojuma dienu pasākums.
Plkst. 13:00 mantojuma dienu karoga svinīga pacelšana;
Plkst. 13:00-16:00 IEEJA BEZ MAKSAS.
Informatīvie stendi: 1) Par seno piekrastes steķu būves tehnoloģiju:
Kārļa Dišlera stāsts no grāmatas Lībieši Zemeļkurzemes ainavā; 2)
Rifi Baltijas jūrā – zemūdens pļavas;
Videoklipu „Ieraugi jūru” demonstrēšana;
Darbnīcas: bērniem (darbošanās ar dabas materiāliem) un
pieaugušajiem (zini vai mini par jūru). Par aktīvu piedalīšanos –
pārsteiguma balvas.

Dabas aizsardzības pārvalde
Andra Ratkeviča , tālr. 28385025
Slīteres nacionālais parks, tālr.
63286000

09.09.2012. Bāka ir atvērta apmeklētājiem; nodrošināts gida
pakalpojums. Ieejas maksa bākā: Ls 0,70, skolēniem Ls 0,35. Gida
pakalpojumi: grupai lūdz desmit cilvēku: Ls 1,50, grupai no 11-30
cilvēku Ls 3,00.
07.09.2012. plkst. 11:00

Objekts: Steķi Dundagas novadā – piestātne laivām un
atmiņām
Norises vieta: Kolka

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija; 67229272; www.mantojums.lv; twitter.com/mantojums

07.09.2012. plkst.11:00 Mantojuma dienu pasākums Kolkā pie
vecajiem steķiem. Pastaiga zivjapstrādes vēsturē (lauku sētas
„Ūši” saimniece Dženeta Marinska).
Plkst. 12:30 Kolkas tautas namā filmas „Kolkasraga saimnieks”
demonstrēšana;
Plkst. 12:45 seminārs par dažādiem laikiem un veidiem steķu
būvniecībā. Līvu atmiņu stāsti par steķu būvēm. (Stāsti no Rojas
muzeja krājumiem. Stāsti no Kolkas līvu centra „Kūolka”

Dundagas tūrisma informācijas
centrs, Alanda Pūliņa,
tālr. 29444395; 63232293

krājumiem.)
Fotoizstādes atklāšana.
08.09.2012.

Objekts: Steķi Dundagas novadā – piestātne laivām un
atmiņām
Norises vieta: Mazirbe

Steķu būvniecības stāsti un pastaiga kopā ar Edgaru Milleru.
Ekskursiju sākums: plkst.11:00; 13:00 un 15:00.
Pulcēšanās Līvu tautas namā.

Dundagas tūrisma informācijas
centrs, Alanda Pūliņa, tālr.
29444395, 63232293
Edgars Millers, tālr. 29463028

08.-09.09.2012. plkst.10:00-17:00

Papes bāka

Bāka atvērta bezmaksas apskatei

Liepājas SEZ Hidrogrāfijas
pārvaldes atbildīgais darbinieks :
Dainis Enģelis , tālr. 29188870,
Kontaktpersona Papes bākā :
Artūrs Ķūsis , tālr. 26032843.

08.09.2012. plkst. 18:00

Objekts: Kuldīgas tilti
Norises vieta: Kuldīga (skat.atsevišķi)

Plkst. 18:00 vēsturisko ēku eksperta Jura Zviedrāna ekskursija pa
Kuldīgas tiltiem (sākums Rātslaukumā).

J.Jākobsone, tālr. 63324935

Plkst. 19:00 Mantojuma dienu karoga pacelšana pie Kurzemes
mantojuma centrā „Kūrava” (Baznīcas iela 34).
„Plostnieku zupa un stāsti” un informatīva izstāde par Vecā Ventas
tilta restaurāciju „Kūravas” pagalmā.
Plkst. 21:00 Informatīvi dokumentālā filma "Tilts Kuldīgai, tilts uz
pasauli" (TV Skrunda, 2007.) brīvdabas kino "Goldingen Cinema".

PASĀKUMU PROGRAMMA LATGALES REĢIONĀ
Laiks
08.09.2012. plkst. 12:00 –
18:00

Objekts/Vieta
Zvejnieku ciems „Īdeņa”

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija; 67229272; www.mantojums.lv; twitter.com/mantojums

Notikums

Informācija/Kontaktpersona

Plkst. 12:00 Atklāšana. VKPAI un Rēzeknes novada domes
pārstāvju uzruna Īdeņas pilskalnā.
Plkst. 12:30 "Akmens, bronza, Vasks"
- Profesora A.Vaska stāstījums par Īdeņas senvēsturi un
tās pētniecību
- „Pīlīšu pūšana”. Akadēmiskā laboratorija ar mālu, papīru
un krāsām.
Plkst. 14:00 "Ezera savaldīšana"
- Padomju 50. - 60. gadu kinohronikas kadru
videoprojecēšana, kas atspoguļo Lubāna ezera dambju
būvniecību

Radošo ideju veicināšanas biedrība
„Beverlihilza”, tālr. 29285751

Izstāde par Īdeņas vēsturi no vietējā novadpētniecības
muzeja fondiem
Plkst. 15:30 "Zvīņas un spalvas pa gaisu”
- Ornitologa Andra Avotiņa (juniora) lekcija par Lubāna
ezera apkārtnē sastopamo ūdensputnu daudzveidību
- Īdeņas zvejniecības un kulinārais mantojums
- fotoorientēšanās sacensības
Plkst. 18:00 Noslēgums. Koncerts (Kārlis Kazāks u.c.)
-

Visas dienas garumā apskatei būs atvērta Īdeņas Sv.Krusta
Romas katoļu kapela
07.09.-08.09.2012.

Dabas parks „Daugavas loki” un Slutišķu sādža

07. - 08.09.2012. Slutišķu sādža pieejama interesentu apskatei, pie
Naujenes novadpētniecības muzeja (plkst 10.00) tiks pacelts
Mantojuma karogs;
14.09.2012. Slutišķos – Naujenes novadpētniecības muzeja
izstāde „Sirdsdaugava” veltīta Atmodas laikam (stāsts par
Daugavas „likteni”). Naujenes skolēniem rīkots konkurss par
Daugavu. Uzstāsies folkloras kopa „Rūžeņa”, kopīga zivju zupas
vārīšana.

Daugavpils novada Kultūras
pārvaldes Kultūras mantojuma
nodaļa, tālr. 65476833

07.09.-08.09.2012.

Ceļojums caur laiku pa Ičas upi
„Ičas apmetne”, Bērzpilī

07.09.2012. plkst.13.30 Mantojuma dienu karoga pacelšana,
Inspekcijas pārstāvja uzruna (Bērzpils vidusskolas teritorijā);
07.09.2012. plkst.14.00 – Bērzpils vidusskolā – lektore, arheoloģe
Ilze Loze lasīs lekciju „Ičas apmetne”;
08.09.2012. izklaidējoši pasākumi Ičas upes un Ičas apmetnes
tuvumā:
 Maizes cepšana kopā ar Ainu Zvejnieci;
 Vizīte pie keramiķiem Jolantas un Valda Dundeniekiem;
 Gleznotājas Edītes Madernieces darbnīcas apmeklēšana;
 Zupas vai tējas vārīšana klānos (Ičas apmetnes vietā).

Bērzpils pagasta pārvalde; Balvu
novadpētniecības muzejs,
tālr. 28352770

08.09.2012.

Daugavpils cietoksnis
Norises vieta: Daugavpils cietokšņa Kultūras un
informācijas centrs
Adrese: Nikolaja iela 5, Daugavpils cietoksnis

08.09.2012. plkst. 12:00 datorprezentācija „Daugavpils cietoksnis
vakar un rīt”; plkst. 13:30 ziņojums „Daugavpils cietokšņa
ūdensapgādes sistēma”; plkst.15:00 lekcija „Daugavpils tilti un
tiltiņi”; plkst. 16:30 ziņojums „Daugavpils cietokšņa aizsarggrāvja
bioloģiskā daudzveidība”.

Daugavpils cietokšņa Kultūras un
informācijas centrs, tālr. 65424043

09.09.2012.

Daugavpils cietoksnis
Norises vieta: Daugavpils cietokšņa Kultūras un
informācijas centrs
Adrese: Nikolaja iela 5, Daugavpils cietoksnis

09.09.2012. plkst. 12:00 datorprezentācija „Daugavpils cietoksnis
vakar un rīt”(angļu/krievu valodā); plkst. 13:30 ziņojums
„Daugavpils cietokšņa ūdensapgādes sistēma”; plkst. 15:00 lekcija
„Daugavpils tilti un tiltiņi”; plkst. 16:30 ziņojums „Daugavpils

Daugavpils cietokšņa Kultūras un
informācijas centrs, tālr. 65424043

14.09.2012.

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija; 67229272; www.mantojums.lv; twitter.com/mantojums

cietokšņa aizsarggrāvja bioloģiskā daudzveidība” (angļu/valodā
valodā).
08.-09.09.2012.

Daugavpils cietoksnis
Norises vieta: Daugavpils cietokšņa Kultūras un
informācijas centrs
Adrese: Nikolaja iela 5, Daugavpils cietoksnis

Informatīvais stends „Daugavpils cietokšņa būves: Ūdens
paceļamā ēka”.

Daugavpils cietokšņa Kultūras un
informācijas centrs, tālr. 65424043

Daugavpils cietokšņa dārzs
Adrese: Komandanta iela 6, Daugavpils cietoksnis

Instalācija „Strūklakas sapņi par jūru”: cietokšņa dārza pieminekļa
– strūklakas vannas piepildīšana ar ūdeni.

Daugavpils cietokšņa Kultūras un
informācijas centrs, tālr. 65424043

PASĀKUMU PROGRAMMA VIDZEMES REĢIONĀ
Laiks
07.09.2012. plkst. 10:00

Vieta
Objekts: Pilssala Alūksnes ezerā
Norises vieta: Alūksnes tautas nams,
Alūksne, Brūža iela 7

Notikums
Alūksnes muzejā vecāko klašu skolēniem vēsturnieka, arheologa
lekcija „Zemē apslēptā pils” par jaunākajiem arheoloģiskajiem
pētījumiem Marienburgas pilsdrupās (EST-LAT-RUS projekta
„Arheoloģija, vara un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā
mantojuma saglabāšanai” ietvaros).

Informācija/Kontaktpersona
Alūksnes muzejs, tālr. 64381321

Izstāde „Marienburgas cietoksnis cauri gadsimtiem” (prezentācija
par arheoloģiskajiem izrakumiem 2011.gadā).
08.09.2012. plkst.20:00

Objekts: Pilssala Alūksnes ezerā
Norises vieta: Alūksnes Pilssalas estrāde

Mantojuma dienu pasākums. Programma:
VKPAI pārstāvja uzruna;
Alūksnes novada pašvaldības priekšsēdētāja uzruna;
Alūksnes Pilssalas estrādē filmas Alūksnes pilsētas svētki – 2012
(Cietoksnim – 670) demonstrēšana;
Alūksnes mūziķu sveiciens alūksniešiem un pilsētas viesiem.

Alūksnes muzejs, tālr. 64381321

08.09.2012. plkst. 13:00-17:00

Āraišu ezerpils

Mantojuma dienu pasākums. Programma:
 Amatas novada vīru kora „Cēsis” koncerts;
 Dr. Hist. h.c. Zigrīdas Apalas stāstījums „Ezerpilis meklējot”;
 Dr. Biol. Māra Zundes stāstījums par dendrohronoloģisko
mantojumu Latvijas ūdeņos;
 Voldemāra Raina stāstījums par niršanu un pētījumiem Āraišu
ezerā, un zemūdens kultūrvēsturiska mantojuma apzināšanu.
Pasākuma noslēgumā bezmaksas ekskursija pa Āraišu
ezerpili. Pasākuma apmeklētājiem ieeja bez maksas.

Āraišu arheoloģiskais muzejparks,
tālr. 64107080

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija; 67229272; www.mantojums.lv; twitter.com/mantojums

08.-09.09.2012.

Līgatnes pārceltuve

08.09.2012. plkst. 12:00

Līgatnes kultūrvēstures tūrisma takas
Norises vieta: Tūrisma Informācijas centrs, Spriņģu ielā 2

08.09.2012. plkst. 11.00

Tilts pār Kujas upi, Cesvaines nov.

Pārcelšanās maksa pazemināta – Ls 0,50 katram apmeklētājam.
Automašīnas pārcelšana bez maksas.
Līgatnes tūrisma takas atklāšanas pasākums: tūrisma informācijas
centrs, divi dzīvojamie kompleksi Skolaskalns un Rīgaskalns,
autostāvvieta, ielas, celiņi, kāpnes, skatu platformas, atjaunotie
vēsturiskie tiltiņi.

Līgatnes tūrisma informācijas
centrs, tālr. 64153169
Tūrisma Informācijas centrs,
tālr. 64153169

Mantojuma dienu karoga pacelšana. Visu dienu pie tilta pieejams
informatīvs stends par tilta būvvēsturi.

VKPAI Vidzemes reģ.nod.

64123834

PASĀKUMU PROGRAMMA ZEMGALES REĢIONĀ
Laiks
07.09.2011. plkst. 15:00-19:00

Vieta
Objekts: Mežotnes pilskalns ar senpilsētu
Norises vieta: Mežotnes pils

Notikums
Mantojuma dienu pasākums. Pasākuma programmā:
Plkst.15:00 Diskusija Mežotnes pilī „Daugava un Lielupe –

Informācija/Kontaktpersona
Kontaktpersona: Ludmila Knoka,
tālr.29293446

kultūras mantojuma ūdensceļi”. VKPAI prezentācija
„Zemgales un Sēlijas kultūras mantojums”; Jelgavas
kultūrvēsturiskās vides rekonstrukcijas projekti Lielupes
krastos; Jēkabpils un Daugava; Kokneses pilsdrupu
konservācija; Kanālu un strūklaku rekonstrukcija Rundāles
pils ansamblī; Gājēju tilts pār Lielupi Mežotnē un jaunas
iespējas tūrisma attīstībā; Avots un ostas vieta Mežotnes
senvietu kompleksā.
Plkst.17:00 iepazīšanās ar Mežotnes pilskalna pārrakuma

aizbēršanas starptautiskā projekta rezultātu
Plkst. 17:30- Biedrību "Kāvi" un "Upmale" vēsturiskās
rekonstrukcijas demonstrējumi Mežotnes pilskalnā
Plkst. 18:15 - Tradicionālā seno zemgaļu putra.
07.09.2012. plkst. 11:00-15:00

Objekts: Sēlpils pilskalns un viduslaiku pils
Norises vieta: Salas nov., Sēlpils pag., Zvejnieklīcis

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija; 67229272; www.mantojums.lv; twitter.com/mantojums

Mantojuma dienu pasākums. Programma:
 Uzrunas, Mantojuma dienu karoga pacelšana;
 Salas novada skolēnu jaunradītās teikas par Sēlpils viduslaiku
pili;
 Sportiskas aktivitātes ar viduslaiku pieskaņu, amatnieku
darbošanās, uz ugunskura vārīta miežu putra;
 Folkloras kopas „Raksti” koncerts;
 Ekskursija ar dižlaivu pa Daugavu;
 Noslēgumā (ap 14:00/15:00) – ziedojums Daugavai.

Kontaktpersona: Anita Gerasimova,
tālr.27839598

08.09.2012. plkst. 14:00:18.00

Jaunjelgavas pilsētas vēsturiskais centrs

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija; 67229272; www.mantojums.lv; twitter.com/mantojums

Mantojuma dienu pasākums. Programma:
Plkst. 14:00 – tikšanās pie Jaunjelgavas vēsturiskās pārceltuves.
 Ideju, labo vārdu, pateicības stends. Diskusijas pie kopgalda,
piedaloties Jaunjelgavas novada deputātiem un iedzīvotājiem;
 Ieteikumu, ideju un labo vārdu stends;
 Atmiņu stāsti par dambja veidošanos, atjaunošanu;
Plkst. 16: 00 Nūjošanas pasākums. Instruktore Z.Sprukte.

Kontaktpersona: Dace Kuršinska,
tālr.29215567

