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Projekts „Saglabāt, lai nepazaudētu – kultūrvēsturiskā mantojuma aizsargāšana” 
tuvojas noslēgumam

Igaunijas – Latvijas – Krievijas 
Pārrobežu	 sadarbības	 program-
mas	 Eiropas	 kaimiņattiecību	
un partnerības instrumenta 
2007-2013	 atbalstītais	 PRO-
JEKTS	 ELRII-308	 „Saglabāt,	 lai	
nepazaudētu – kultūrvēsturiskā 
mantojuma aizsargāšana” tu-
vojas noslēgumam. 2014.gada 
22. un 23.augustā Balvos notiks 
noslēdzošā starptautiskā konfe-
rence	„Pelēko	akmeņu	stāstu	die-
nas”, uz kuru sabrauc visu partneru 
pārstāvji un dalībnieki - Sangastes 
lauku pašvaldības no Igaunijas 
un	 Pleskavas	 apgabala	 Dedoviču	
rajona administrācijas no Krievi-
jas. Uz konferenci uzaicināti ir arī 
visi	 9	 projekta	 asociētie	 partneri	
–	Latvijas	Piļu	un	Muižu	asociācija,	
Latvijas Amatniecības kamera, 
Latvijas Muzeju biedrība, Bal-
tinavas	 novada	 muzejs,	 Viļakas	
novada pašvaldība, Igauni-
jas Rudzu asociācija, Igaunijas 
lauksaimniecības muzejs, muzejs 
„Starinuška”	 un	 Pitalovas	 no-
vada Tautu sadraudzības vēstures 
muzejs.

Starptautiskājā konferencē 

paredzēts, ka piedalīsies Latvijas 
Republikas	kultūras	ministre	Dace	
Melbārde,	 Projekta	 Uzraudzības	
komitejas priekšsēdētāja Ināra 
Ņikuļina un komitejas locekle 
no Krievijas Marija Bulatova, 
nemateriālā kultūras manto-
juma eksperte Ruta Cibule, 
Jāzepa	 Vītola	 Latvijas	 Mūzikas	
akadēmijas un Latvijas Mākslas 
akadēmijas docētāja, mākslas 
zinātniece	 Helēnas	 Demakova,	
Latvijas Amatniecības kameras 
prezidente	 Diāna	 Karaša,	 un	 SIA	
“Dd-studio”	 radošais	 direktors	
Jānis	 Mitrēvics,	 kas	 iepazīstinās	
kā ar mūsdienīgu risinājumu 
palīdzību saglabāt nemateriālo 
kultūras mantojumu un nodot 
nākamajām paaudzēm. Ar pro-
jekta „Saglabāt, lai nepazaudētu” 
gaitu un rezultātiem iepazīstinās 
projekta koordinatore Balvos, Bal-
vu Novada muzeja direktore Iveta 
Supe un projekta vadītāja Sanita 
Putniņa.

Otrajā	 dienā	 notiks	 starptau-
tiskais	 amatnieku	 tirdziņš	 Balvu	
pilsētas centrālajā laukumā pie 
Balvu Kultūras un atpūtas centra, 

uz kuru aicināts jebkurš intere-
sents.

Projekta	mērķis	ir	muižu	kom-
pleksu attīstība to saglabāšanai, 
atpazīstamības veicināšanai un 
lietderīgai materiālā (kultūras 
pieminekļi) un nemateriālā (folk-
lora, amati, tradīcijas, rituāli) 
kultūras un dabas mantojuma 
izmantošanai.

„Pelēko	 akmeņu	 stāstu	 die-
nas” ir viens no 3 starptautiska-
jiem 2  dienu pasākumiem, kas 
tiek īstenots projekta ietvaros. 
2013.gada 27. un 28. septembrī 
Sangastē, Igaunijā norisinājās 
projekta pirmais starptautiskais 
pasākums „Rudzu dziesmas. 
Ražas	novākšanas	svētki”	un	2014.
gada 23.-24.maijā - „Laktstīgalu 
pogošana”	Dedovičos,	Krievijā.

Projekta	 gaitā	 notikušas	 gan	
starptautiskas	tikšanās	gan	dažādu	
amatu meistardarbnīcas un 
tirdziņi	 visās	 partnervalstīs,	 veikti	
nozīmīgi infrastrultūras darbi ar 
mērķi – saglabāt kultūrvēsturisko 
mantojumu.	Piedāvājam	īsu	ieska-
tu projekta norisēs.

2013.gada 30. aprīlī Rīgā Apvienotajā Tehniskajā Sekretariātā toreizējā 
Balvu novada Domes priekšsēdētāja vietniece Ināra Ņikuļina kā vadošā 
partnera pārstāvis parakstīja granta līgumu ESTLATRUS/2.2./EL-
RII-308/2012/32, lai uzsāktu projekta “Saglabāt, lai nepazaudētu – kultūras 
mantojuma saglabāšana” realizāciju. No kreisās:  projekta vadītāja Sanita 
Putniņa, projekta Uzraudzības komitejas priekšsēdētāja Ināra Ņikuļina, 
projekta vadītāja no Apvienotā Tehniskā Sekretariāta puses Ilze Skrebele-
Stikāne, Apvienotā Tehniskā Sekretariāta vadītāja Unda Ozoliņa

Sangastes pils Igaunijā, Balvu Novada muzejs, Pils Krasnije gorki Dedoviču 
pašvaldībā Krievijā

Projekta darba grupas tikšanās 2013.gada 23.aprīlī Pleskavā, Krievijā

2013.gada 11.maijā Sangastes pašvaldības pārstāvji no Igaunijas viesojās Balvos

2013.gada 27. un 28. septembrī Sangastē, Igaunijā norisinājās projekta „Saglabāt, lai nepazaudētu” pirmais starp-
tautiskais pasākums „Rudzu dziesmas. Ražas novākšanas svētki.”, kurā tika parakstīts sadarbības līgums starp 
projektā iesaistītajām pašvaldībām

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522830, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv

 “Balvu Novada Ziņas”, 2014.gada 13.augusts 5.

No kreisās: Projekta uzraudzības komitejas locekle Marija Bulatova (Krievija) un projekta 
vadītāja Sanita Putniņa (Latvija)

Noras Kalniņas vadītā kapela Sangastē baudīja pasākuma „Rudzu dziesmas. Ražas novākšanas 
svētki” dalībnieku nedalītu mīlestību

Balvu novada Domes priekšsēdētāja vietnieks, projekta ELRII 308 „Saglabāt, lai nepazaudētu” 
uzraudzības komitejas loceklis Normunds Dimitrijevs (Latvija) un projekta koordinators, kon-
sultants celtniecības jautājumos Nikolajs Jefremenkovs (Krievija) pie bibliotēkas - Nemateriālās 
kultūras mantojuma centra Dedovičos 2013.gada 11.decembrī

Sieviešu vokālais ansamblis no Krasnije Gorki talciniekus pie pils sagaida ar dziesmām un tēju
Starptautiskajā amatnieku tirdziņā Dedoviču rajona Krasnije Gorki ciemā piedalījās arī 
balvenieši

Baltinavas muzeja vadītāja Antra Keiša Sangastē apgūst lakata aušanas prasmiBaltinavietes Ivetas Gabrānes vadībā projekta dalībnieki apguva meistarību aušanā

Maizes cepšanas meistardarbnīca Dedoviču pašvaldībā Krievijā
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