
Bolderājā norisinās kultūras pasākumu programma “Vasara priežu dārzā” 

 

4. AUGUSTS 15.00-17.00 izstāde, meistarklase ar koncerta elementiem “Māksla priežu dārzā”. 

Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas pedagogu radošo darbu ekspresizstāde un meistarklase 

kopā ar mākslinieci Agniju Ģērmani. Piedalās Kultūras un atpūtas centra “Imanta'' koklētāju 

ansamblis ''Raksti''. 

11. AUGUSTS 14.00-15.30 mīļdziesmiņas priežu dārzā. Dziesminieku koncerts bērniem. Piedalās 

dziesminieki Agita Kaužēna un Arnis Miltiņš. 

12. AUGUSTS 14.00-16.00 lelles priežu dārzā. Bolderājas ilggadēja iedzīvotāja, leļļu meistara 

Viļņa Jēkabsona ekspresizstāde un darbnīca ģimenēm. Teātra mūžu nokalpojušās lelles patvērumu 

radušas Bolderājā, pie leļļu meistara un butafora Viļņa Jēkabsona. Vilnis Jēkabsons vairāk nekā 

35 gadus veidojis lelles izrādēm Latvijas Leļļu teātrī un viņš joprojām tuņina rūpēties par lellēm. 

Pasākumu vadīs Edgars Lipors. 

18. AUGUSTS 15.00-17.00 ekskursija “Kā ieņemt cietoksni”. Kad 17.-18. gs. kuģis tuvojās 

cietoksnim, lielgabals šāva divas vai trīs reizes? Daugavgrīvas cietoksni ieņemt nav bijis viegli, 

klajā laukā no cietokšņa vaļņiem ikviens bija pamanāms. Pasākumā būs iespēja izzināt ilustrācijas 

un stāstus par cietokšņu būvniecību un dzīvi aplenkumā no “Bolderājas grupas” krājuma. 

Apmeklētājiem būs iespēja “ieņemt cietoksni” kopā ar Jakobu Lalanderu, zviedru uzņēmēju un 

gidu, kurš vadīs ekskursiju 17. gs. zviedru armijas karavīra formastērpā.  

19. AUGUSTS 17.00 - 18.30 dziesminieku vakars. Piedalās Dinārs Gulbis un Reinis Jaunais.  

25. AUGUSTS 11.00-13.00 mākslas darbnīca bērniem un ekspresizstāde. Atraktīvas mākslas 

nodarbības skolas pedagogu vadībā. Dalība nodarbībā ar iepriekšēju pieteikšanos, visi materiāli 

un piederumi tiek nodrošināti.  

Projektu īsteno Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Kultūras un atpūtas centrs “Imanta”, 

to atbalsta Rīgas dome un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments. Sadarbības 

partneri – “Bolderājas grupa” un Austras biedrība.  

Vasaras kultūras pasākumu programma “Vasara priežu dārzā” pieejama Kultūras un 

atpūtas centra “Imanta” mājaslapā: imantakultura.riga.lv, kā arī Facebook kontā: 

@imantakultura. 

Organizatori aicina ievērot valstī noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus un drošības 

pasākumus, kā arī atgādina, ka ieeja pasākumu norises vietā ir atļauta tikai ar potēšanas pasi 

kopā ar personas apliecinošu dokumentu. 

 
 


