Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projekts Nr. LLIV-281 „Ilgtspējīga
sadarbība „Baltais putns” starp Augšzemi un Latgali”
(“The White Bird”)

2012.gada 31.oktobrī noslēdzās projekta pirmais pārskata periods. Projekta
ietvaros ir notikuši vairāki starptautiski kultūras pasākumi:


Deju festivāls Utenā “Zem vasaras debesīm”/2012. gada 1.jūnijs/ - Bērnu
aizsardzības diena. Tiek organizēts jau 20 gadus. Tam ir senas tradīcijas
starp Utenas un Preiļu deju kolektīviem. Pasākuma ietvaros notika 3 dienu
radošā nometne, kur piedalās 50 personas no Utenas un 50 jaunieši un bērni
no deju kopas “Gaida”. Mērķis – kopējas programmas izstrāde priekš 2013.
gada Dziesmu un deju svētkiem Preiļos.



Folkloras festivāls Utenā /2012. gada 6. jūlijs/ - Lietuvas Nacionālie svētki.
Tika prezentēti tradicionālie Latvijas un Lietuvas folkloras ansambļi, lai
parādītu senās tradīcijas, vērtības, kultūru. Festivālā tika popoluarizēti
folkloras ansambļi “Utauta”/LT/, „Kupolytė“ (LT), „Levindra“ (LT),
Anykščiai „Valaukis“ (LT), Kupiškio „Kupkėmis“ (LT), Gaida (LV),

Talderi (LV). Tika izdejotas arī kopīgi iemācītās folkloras dejas, kuras
Lietuvas un Latvijas deju un folkloras kopas apguva 3 dienu folkloras
nometnē.



Pūtēju orķestru svētki Utenā /2012. gada 29.septembris/ - tika organizēts
Utenā. Pirms tam jūlijā notika 3 dienu nometne pūtēju orķestriem, kuras
laikā tika izveidota kopēja programma ar Utenas A. Šapokos ģimnāzijas

pūtēju orķestri, vadītājs V. Latonas (dibināts 1986) un Preiļu mūzikas un
mākslas skolas pūtēju orķestri, vadītājs Roberts Višķers.












]

Folkloras deju festivāls Preiļos – III Latgales Sadancis /2012.gada
30.jūnijs/. Piedalījās Preiļu novada pašdarbības kolektīvi - Gaida, Dancari,

Talderi, Rūtoj, Līči, arī citi deju kolektīvi no Latgales, no Utenas –
jauniešu un bērnu deju un dziesmu grupa „Vieversa“(mākslinieciskā
vadītāja Roberta Macelienė).





Lielais Pavasara tirgus /amatnieku/ Preiļos /2012. gada 27.aprīlis/ piedalījās 50 dalībnieki – mājražotāji, keramiķi, rokdarbnieces,
kokapstrādes meistari no Latgales un Utenas: 30 no Latgales un 20 no
Utenas. Pēc tirgus tiks izveidots informatīvais materiāls – buklets, kur tiks
prezentēti visi amatnieki ar viņu produkciju /2013.gads/.



Preiļu festivāls (2012. gada 14. jūlijs) – Preiļu novada svētki: 200
dalībnieki - fokloras kopas Līči (LV), Rūtoj (LV) no Utenas –
„Utauta“(LT), „Kupolytė“(LT), „Levindra“(LT).



Projekta ietvaros Preiļu novada dome iegādājās mūzikas
instrumentus Preiļu mākslas un mūzikas skolas pūtēju orķestrim, kā
arī tautas tērpus Preiļu novada pašdarbības kolektīviem.

Paredzētie kultūras pasākumi:
 Koru svētki Utenās /2012. gada 25. Novembris,, kurā piedalīsies 250 koru
dalībnieki no Augšzemes un Latgales – skolotāju koris “Latgale”, Līvānu
sieviešu koris /vadītājs Edgars Znutiņš/, Utenas CC – sieviešu koris
(vadītājs Gediminas Gricius), vīru koris „Aukštaičiai“ (vadītāja Milda
Kuliešienė), disidentu un politiski represēto koris „Ainiai“ (vadītājs
Adolfas Driukas).


Noslēguma ceremonija – Lielais Latvijas – Lietuvas Dziesmu un Deju
festivāls Preiļos (2013. gada 29.jūnijs) – piedalās visi Preiļu novada
pašdarbības kolektīvi, citi Latgales pašdarbības kolektīvi, kā arī
pašdarbības kolektīvi no Utenas. Dalībnieku skaits – 1000. Noslēgumā tiks
izdots informatīvs materiāls ar visiem pašadrbības kolektīviem un
reprezentatīvs foto albūms. Kā arī tiks izstrādāta emblēma “Baltais putns”,
suvenīri ar ES un projekta logo.



Projekta ietvaros vēl paredzēts rekonstruēt soliņus Preiļu parka estrādē.

