
 

 

NB! Korraldajad jätavad endale õiguse programmi sisse viia muutusi ja täpsustusi! 

 

TÄHELEPANU! Läti keele/kultuuri sõbrad ja muidu läti fännid! Te olete 

oodatud kaasa lööma Läti nädalale Pärnus. Kui Sul on ideid, siis anna 

nendest teada ning me lisame sinu tegemise nädala programmi ja vajadusel 

aitame ka korraldamisel kaasa. 

 

Nädalat ettevalmistavad ja lõpetavad tegevused 

 ENNE 11.11.17 – väljasõit läti sõpradega Riiga tutvuma Läti Rahvusraamatukogu ja Jugend-

muuseumiga (korraldab Annika Poldre) 

 8. – 10. 09.2017 Y’s Men International Läti klubide ettevalmistavad tegevused Pärnus – 

partnerlusseminar koostöös Pärnu Y’klubiga (Cesis, Livani, Liepaja) ja osalemine Pärnu 

huvitegevuste messil (heategevuslik käistööesemete müük ja ühine kontsertprogramm) 

 Septembris alustame RVK koolituskeskuses läti keele algõppega keeleklubi vormis, juhendab 

Agita Keerd 

 NB! PÄRAST 17.11.17 – väljasõit nädala vedajatele-toetajatele tutvuma Läti parlamendiga ja 

kuulama mõnda kaunist kontserti, ettevalmistamist toetab Toomas Kivimägi 

Näitused 

 Fotonäitus „Riia linnulennult“ Raeküla Vanakooli Keskuses ja samanimelise raamatu esitlus, 

fotokunstnik Sven Zacek (Tartu) 

 Kunstinäitus „Läti ja lätlased“ Pärnu Haiglas, Ridala Põhikooli kunsti- ja keraamikastuudio 

näitus, juhendaja Annely Lember 



 

 

 Läti kirjanduse väljapanek Pärnu Keskraamatukogus 

 Kunsti- ja esseenäitus „Meie naabrid“, Raeküla kooli II ja III kooliaste 

 Evele kooli (Läti) õpilastööde näitus, Vana-Pärnu Kultuurikeskuses 

Lisaks on näitused Jurmala LVst, Jelgava LVst jt koostööpartneritelt Lätist. 

 

Nädala tegevused 

 Nädala avamine – 11.11.2017, millega ühtlasi tähistatakse läti rahvuspüha ehk isamaakaitsjate 

püha – Lāčplēsise ehk Karutapja päeva. 

- kell 12 Pärnu Keskraamatukogs – avasõnad Vanakooli keskuse esindaja Piia Karro-Seljalt, 

tervitused Läti Suursaatkonna esindajalt ja Pärnu linnapealt, 

- kell 13:30 – 16:30 Läti Suursaatkonna suursaadik külastab erinevaid organisatsioone 

(programm valmib koostöös Pärnu LV ja Läti Suursaatkonna esindajatega) – MTÜd, ettevõtjad, 

kultuuri- ja haridusasutused jne 

- 17 Ammende Villas suursaadiku vastuvõtt (kutsetega) 

 

 Nädala lõpetamine – 17.11.17 Raeküla Vanakooli Keskuses (www.raekylavanakool.ee, 

Lembitu 1, Pärnu) – kaasalööjate tänamine, kontsertprogrammi pakuvad Eestis tegutsevad läti 

ühendused. Sündmusega tähistatakse ühtlasi Läti Vabariigi 99. aastapäeva,  mille ametlikuks 

kuupäevaks on 18.11.17. 

 A’capella ansambli Latvian Voices kontsertülesastumised: 

- 11.11.17 kell 12 Pärnu keskraamatukogus nädala avamisel 

- 11.11.17 kell 17 Ammende villas Läti Suursaadiku vastuvõtul 

- 12.11.17 kell 12 Pärnu Vanalinna Põhikooli aulas KONTSERT kõigile huvilistele 

 Cesise muusikakooli loeng-kontserdid Pärnu linna ja maakonna koolides (13.11.17 – 14.11.17) 

– Kuninga tn põhikool, Raeküla kool, Sindi gümnaasium, Sütevaka HG, Pärnu Mai kool jne 

 Vinüülplaadiõhtud „Läti muusika ja läti heliloojad“ erinevates Pärnu linna kultuurikeskustes ja 

kontsertpaikades – tutvustab Valter Parve 

 Läti kirjanike muinasjutte ja rahvalikke muistendeid loeb lastele Inga Mänd, esitluspaikadeks 

Pärnu linna erinevad lasteaiad ja laste päevahoiud 

 Lätiteemaline mälumäng Kentuki Pubis, korraldab Jaak Allik 

 Töötoad läti rahvustoitude valmistamiseks ja läti rahvusköögi päev Pärnumaa 

Kutsehariduskeskuses, korraldab Ingrid Ploom 

 Läti ja eesti luulet esitavad luuleklubi Taevalatern ja nende sõbrad Grand Cafes, korraldavad 

Evelin Laanesaar ja Jaak Känd 

 Läti keele- ja kultuuriõhtud erinevates Pärnu linna kultuuriasutustes, korraldab Agita Keerd 

 Läti noortekultuuri (muusika, sport, hobid jne) tutvustavad töötoad erinevates avatud 

noortekeskustes (Paikuse, Sindi, RVK jne), korraldavad noortekeskuste noorsootöötajad 

Marika Valter, Helle Vent, Marina Mesipuu jne 

 Läti muinasjuttude teemalise lavastuse etendused Pärnu Nukuteatris, juhendaja Rein Laos 

 Kohtumised Läti suure sõbra Contraga (Margus Konnula) Pärnu linna koolides (Sütevaka HG, 

Koidula RG jne) ja noortekeskustes, korraldab Marina Mesipuu 

http://www.raekylavanakool.ee/


 

 

 Seminarid ettevõtjatele Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse ja/või TÜ Pärnu kolledži 

ja/või Pärnu ettevõtlike naiste klubi eestvedamisel, koordineerivad Mikko Selg, Teet Kurs, 

Helen Ilves, Marika Valter 

 Avatud loeng TÜ Pärnu kolledžis „Läti kui oma äri laiendamise võimalus“, korraldab Kristo 

Tõnissoo 

 Avatud loeng Töötukassa Pärnu osakonnas „Ettevõtlusega tegelemine on võimalus hingelt 

noortele“, viib läbi Salvis Roga (Kurzeme ettevõtlusinkubaator) 

 Lätiteemaline raadioviktoriin TRE-raadios 

Kaasalööjad 

 Erinevate Läti omavalitsuste esindajad – Cesis, Jelgava, Livani, Liepaja, Ventspils, Jurmala, 

Saldus jne 

 Y’s Men International klubid – Cesis, Livani, Liepaja, Riia, Pärnu 

 Eesti Läti Seltsi seeniorid 

 Läti Rahvuskultuuri Selts Eestis 

 Tartu Läti Selts 

 Tallinna läti eelkool „Taurenis“ 

 Läti koor „Ziemelu Balsis“ Tallinnast ja Tartust 

Korraldajad: 

 Mikko Selg, projektijuht, mikko.selg@hotmail.com, tel 5147789 

 Marina Mesipuu, kultuuriprogramm ja tegevused noortele, esf@raekylavanakool.ee, tel 

55671766 

 Agita Keerd, läti keele ja kultuuri tutvustamine, oppejuht@raekyla.parnu.ee, tel 5213698 
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