
 

Bezmaksas aktivitātes divu dienu laikā! 

 

Piektdien, 07.06.2013 

No 12-17 LABĀS MĀJAS DIENU KONFERENCE Loomemaja (Radoša māja) I stāvā (Pargi tn 31) 

Padomos dalās Hardo Aasmäe, Martin Kikas, Mihkel Urmet, Reti Randoja-Muts ja Teet Helm. 

Pulksten  18  LABĀS MĀJAS DIENU ATKLĀŠANAS VAKARS vecās mūzikas dārzā (Jõe iela 4) 

Enerģiska kultūras programma, grupa Bonzo un Jaan Pehk, tradicionālo ēdienu uzkodas. 
 

SESTDIEN, 08.06.2013 

No pulksten 9-14 LABĀS MĀJAS DIENU GADATIRGUS Pargi ielā 

Baļķu mājas būvnieku sacīkstēs noskaidrosies labākais amatniecības Igaunijas baļķu māja 2013 būvnieks  2013! 

 Semināri 

 Baļķu mājas būvniecības, vecu mēbeļu restaurācijas, māla apmetuma, jauniešu galdniecības semināri 
 Mazdārziņa projektēšanas, dārzkopības padomu, modernas pārstrādes, tekstila semināri 
 Stikla vitrāžas rotu, japāņu stilā iesiešanas piezīmju grāmatiņu un kartiņu, papīra izgatavošanas, 

zīmēšanas-gleznošanas, vilnas fotogrāfijas, auklas pīšanas, filcēšanas, māla trauku, smilšu drukas, 
klūdziņu pinumu semināri 
 

Ekskursijas 

 Vecās mājas restaurācijas konsultācija netālu no Räpina  
 Atkritumu tēmas mācību klases demonstrācija Põlvamaa Vides Mājā 
 Ekskursija Räpina papīrfabrikā 
 Augu aizsardzības ekskursija 
 Parka tūres Igaunijas bioloģiskās daudzveidības raksturošu sugu parkā - dendroloģijas parks 
 Räpinas Dārzkopības skolas kolekciju dārzu demonstrācija - puķes un kolekcijas 
 Ekskursija atjaunotajā Räpina Dārzkopības skolā 

  
Stādu tirdzniecība Räpina Dārza Skolas mācību saimniecībā. 
 

Aicinām klausīties Margot Suure dziesmu bērnu koncertu, izstādes, iepazīties ar Räpina novadpētniecības un 
Dārzkopības muzeja eksponātiem un apmeklēt Räpina pašvaldības teltis, saņemt veselības konsultācijas un jūsu 
veselības rādītāju novērtēšanu veselības teltī. 
 
Aktivitātes bērniem uz spēļu zāliena no bērnudārza Vikerkaar. Aktivitātes bērniem visas dienas  garumā! 

Par izstādes apmeklētāju noskaņojumu rūpēsies dienas vadītājs, vietējie kultūras un studentu kolektīvi. 

    Izstādē - gadatirgū ir gaidīti Labās mājas tēmas produkcijas pārdevēji no Igaunijas un ārvalstīm. 

    Izstādei - gadatirgum reģistrēties: leo@ariabi.ee, +372 521 8202. Izstāde – gadatirgus ir bezmaksas! 
 

    NB! Programmā var būt izmaiņas! Informāciju par naktsm 

ītnēm atradīsiet:  www.rapina.ee 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas 
Kaimiņattiecību un partnerības 
instrumenta Igaunijas-Latvijas-
Krievijas pārrobežu sadarbības 

programma 2007-2013. 

http://www.rapina.ee/

