
PIELIKUMS NR.1 

PAR PROJEKTU Nr. ERLII-308: „To preserve not to lose it – safeguarding of cultural heritage” (latviskais 
tulkojums: „Saglabāt, lai nepazaudētu – kultūrvēsturiskā mantojuma aizsargāšana”), saīsinātā versija: 
„Saglabāt, lai nepazaudētu”. Granta līgums Nr. ESTLATRUS/2.2./ELRII-308/2012/32. 

Projekts „Saglabāt, lai nepazaudētu” ir atbalstīts Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības 
programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.-2013., 2. prioritātes 
„Kopējie izaicinājumi” 2.2. pasākumā Kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana un veicināšana, 
vietējo tradicionālo prasmju atbalstīšana; un ir vērsts uz to, lai attīstītu vietējos muižu kompleksus un 
radītu efektīvus priekšnoteikumus kultūras mantojuma izmantošanā, lai veicinātu ilgtspējīgu 
sociālekonomisko attīstību Pleskavas, Dienvidigaunijas un Latgales reģionos. 

Projektā kā partneri darbojas Balvu novada pašvaldība (Latvija), Sangastes lauku pašvaldība (Igaunija) 
un Pleskavas apgabala Dedoviču rajona administrācija, kā arī deviņi asociētie partneri. 

Projekta aktivitātes ietver:  

- kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšanu – telpu restaurāciju un ekspozīciju digitalizāciju 
Sangastes pilī, kultūras mantojuma centrā Dedovičos, Balvu muižas klētī, ar mērķi tām kalpot 
par funkcionālām mūsdienu ekspozīciju zālēm; 

- pastāvīgo un digitālo ekspozīciju uzstādīšana; 

- Nemateriālā kultūras un dabas mantojuma atjaunošana - vietējo tradīciju un prasmju 
apzināšana, atdzīvināšana un nodošana - organizējot trīs 2-dienu starptautiskus masu 
pasākumus („Rudzu dziesmu ražas novākšanas svētki” Sangastē, Igaunijā; “Lakstīgalu 
pogošana” Kņazu kalnos, Dedovičos; „Pelēko akmeņu stāstu dienas” Balvos, kuru ietvaros tiks 
organizēti starptautiskie amatnieku tirdziņi, pieredzes apmaiņas pasākumi) un vismaz 18 
dažādas vietējās amatnieku meistarklases, piemēram, keramikas, aušanas, rokdarbu, kalēju, 
tradicionālās vietējās dziedāšanas, maizes cepšanas, kokgriezumu, leļļu izgatavošanas u.c. 

- 3 vietējos seminārus par iespējām uzsākt mazo biznesu, izmantojot tradīcijas un prasmes; 

- vienas ceļojošās izstādes „No rudziem līdz maizei” izstrāde. 

 
 
 

 
 

 
 



Kontaktinformācija Latvijā: 
Sanita Putniņa 
Projekta vadītāja 
Telefons: +371 2831 6943 
E-pasts: 
putnina.sanita@gmail.com 
 

Kontaktinformācija Igaunijā: 
Anneli Kattai 
Vietējā koordinatore 
Telefons: +372 5280 802 
E-pasts:  
annelikattai@gmail.com 
 

Kontaktinformācija Krievijā: 
Nadežda Marusina  
Vietējā koordinatora 
asistente 
Telefons: 0079 5323 72969 
E-pasts: 
kugi@dedovichi.reg60.ru

 

 

 

    
  

 

  

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības 
programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības 
instruments 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgi 
īstenojamus pasākumus pierobežas reģiona attīstībai 
ar mērķi uzlabot reģiona konkurētspēju, izmantojot 
tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs 
starp ES un Krievijas Federāciju. 

Programmas mājas lapa www.estlatrus.eu. 
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