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Raiņa māja Berķenelē
Muzejs
Tieši šeit, Laucesas upītes krastu pakalnos, Berķeneles pusmuižā, pagājusi Latvijas izcilā dzejnieka, tulkotāja, drāmas
meistara, politiskā un sabiedriskā darbinieka Raiņa (1865 – 1929) bērnība, kuras iespaidi atspoguļoti dzejoļu krājumā “Dagdas
piecas skiču burtnīcas”. Berķenelē veidojas nākamā dzejnieka personība, pasaules uzskats, top pirmie dzejoļi. Šobrīd
pusmuižā ir iespējams apskatīt dzejniekam veltītas ekspozīcijas, dažādas mākslas izstādes, pasūtīt ekskursijas, piedalīties
radošajās darbnīcas, rīkot seminārus.
Raiņa mājas Berķenelē piedāvājums:
* Ekspozīcija “Rainis un Berķenele”
* Ekspozīcija “Bērnistaba”
* Novada lietišķās mākslas izstādes
15. maijs – 15. oktobris
otrdiena – sestdiena; plkst. 10:00 – 18:00
(16. oktobris – 14. maijs – iepriekš piesakoties)
Muzeja stundas "Vai atmini mani? Rainis.” Nodarbību cikls dažāda vecuma bērniem.
Ekskursiju piedāvājums:
* “Ceļojums Saules zemē” – ekskursija pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem pa māju un dārzu; stāstījums par Raiņa
bērnību, animācijas filmu pēc Raiņa dzejas motīviem noskatīšanās;
* “Saules taka” – ekskursija pamatskolas vecuma bērniem pa māju un dārzu; rotaļu veidā ekskursijas vadītāji pastāsta, kā
Raiņa bērnības notikumi ietekmēja viņa turpmāko likteni. Ekskursijas laikā dalībnieki iegriež „Saules ratu”, ielaiž dīķī koka
kuģīšus un veic citas aktivitātes;
* “Vienīgā aina” – ekskursija jauniešiem un pieaugušajiem pa māju un dārzu; apmeklētājus iepazīstina ar Raiņa dzejoļu
krājuma “Dagdas piecas skiču burtnīcas” dzejoļiem, dalībnieki apmeklē Raiņa dzejoļos minētās vietas;
* “Saule un zēns” – ekskursija bērniem un jauniešiem; ekskursijas gaitā galvenā darbība notiek ekspozīcijā “Bērnistaba”,
apmeklētāji uzzina par ko bērnībā sapņoja Rainis, kādas grāmatas lasīja un kāpēc “saule” kļuva par viņa iemīļotāko dzejas
tēlu;
* “Sakrālais mantojums” – stāsts par Birķineļu baznīcu un kapiem;
* “Ābolu garšas ceļš” – ekskursijas maršruts pa Alberta Mendriķa un Berķeneles ābeļdārziem, produktu degustācija;
Radošās darbnīcas:
* Koka rotaļlietu krāsošanas darbnīca
* Vilnas vērpšanas darbnīca
* Vilnas rotaļlietu darbnīca
* Ziepju liešanas darbnīca
* Aušanas darbnīca
* Koka gravēšanas darbnīca "Saules ritums”
* Vēstuļu rakstīšanas darbnīca
* Atklātņu gatavošanas darbnīca “Atmatas smarža”
INTERESANTI:
* 2017. gada Muzeju naktī 20. maijā tiks godināts Raiņa laikabiedrs Eduards Veidenbaums. Lai gan dzejnieka radošais mūžs
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bija īss, viņa devums latviešu literatūrā ir neaizmirstams, dzejoļu aktualitāte arī mūsdienās nav novecojusi.
* 2017. gada 2. jūnijā pirmo reizi Birkineļu Evaņģēliski luteriskā baznīca piedalīsies Baznīcu nakts pasākumā, kura mērķis ir
vēlreiz atgādināt par vēsturiskās kapsētas un baznīcas eksistenci;
* 2017. gada vasaras beigās, no 21. līdz 25. augustam, notiks tradicionālais bērnu un jauniešu teātra studijas “Berķeneles
Kamolītis” radošais seminārs, tā rezultātā taps jauns iestudējums;
* 2017. gada 8. septembrī norisināsies gada svarīgākais pasākums – Raiņa dzimšanas dienas svinības jeb Dzejas dienas,
savukārt 14. septembrī – skatuves runas konkurss “Zelta sietiņš”.
Adrese: Birkineļi, Kalkūnes pagasts, Daugavpils nov.
E-pasta adrese: berkenele@inbox.lv
Mājas lapa: http://www.rainamaja.lv
Koordinātes: 55°48'55" N, 26°27'25.9" E
Autostāvvieta: Ir
Tualete: DC
Pasākumi: Ir
Ekskursijas: Ir
Telšu vietas
Apraksts: Telts vieta dārzā – € 3.00 diennaktī
Ugunskura vieta dārzā – € 3.00 vienam pasākumam
Konferenču telpas
Ekrāns, Tāfele, Kodoskops, Papīra tāfele, Liels galds ar krēsliem
Cena: Otrā stāva kamīnzāle un virtuves telpas – € 21.00 stundā
Pagrabstāva kamīnzāle un virtuves telpas – € 15.00 stundā
Klēts noma – € 30.00 par vienas dienas pasākumu
Tehniskais nodrošinājums:

Muzeji
Cena: Ieejas maksa:
1.00 € - pieaugušajiem
0.50 € - mācību iestāžu audzēkņiem un pensionāriem
3.00 € - ģimenes biļete (maksimāli 2 pieaugušie un bērni līdz 18 gadiem)
Muzeja stundu un radošo darbnīcu vadīšana:
1.50 € -pieaugušajiem
1.00 € - mācību iestāžu audzēkņiem
Gida pakalpojumi:
4.50 € - grupai līdz 10 cilvēkiem
7.00 € - grupai no 11 līdz 35 cilvēkiem
25.00 € - tematiska ekskursija un radošā darbnīca grupai līdz 20 cilvēkiem
Naktsmītnes laukos
Vietu skaits: 14
Cena: Gultasvieta istabiņā 1 personai - € 7.00 diennaktī;
Papildus gultasvieta - € 4.00 diennaktī.
Iespēja gatavot, aprīkojums: 2 virtuves, elektriskā plīts, ledusskapis, galda piederumi 20 pers. un vairāk; TV, veļas mašīna,
mūzikas centrs
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Citi pakalpojumi:

Kamīns
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