
                                                                                                           

 

Projektas „Kultūrinio identiteto puoselėjimas Latvijos – Lietuvos pasienio regione, taikant 

meninės raiškos priemones  

(„Cherishing cultural identity in Latvia – Lithuania border region using means of artistic 

expressions“),  

LLIV – 301   

2007 – 2013 m. Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa 

(Latvia – Lithuania Cross Border Cooperation Programme 2007 – 2013) 

Projekto partneriai 

Vadovaujantysis partneris – Naujosios Akmenės muzikos mokykla; 

Projekto partneris – Aucės valsčiaus savivaldybė, tiesioginis partneris – Aucės muzikos mokykla. 

 

Projekto tikslas ir uždaviniai 

Projekto tikslas – skatinti Latvijos – Lietuvos pasienio regiono bendruomenes puoselėti savo kultūrinį 

identitetą, taikant menines priemones. 

Projekto uždaviniai:  

1) sutelkti pasienio bendruomenes bendrai veiklai projekte ir taip paskatinti atskleisti savo 

kultūrinį identitetą;  

2) įgyvendinant projektą, dalintis gerąja patirtimi;  

3) identifikuoti meninės raiškos priemones, kurios padėtų atskleisti latvių ir lietuvių kultūrinį 

identitetą;  

4) skatinti jaunimą branginti savo kultūrines šaknis;  

5) skatinti pedagogų bendradarbiavimą. 

 

Projekto veiklos 

Visos projekto veiklos buvo skirstomos į tris darbo paketus. 

Pirmasis darbo paketas – projekto administravimas ir viešinimas. 

Antrasis darbo paketas – įrangos, priemonių bei muzikos instrumentų įsigijimas. 

Trečiasis darbo paketas – bendri kultūriniai renginiai, seminarai, parodos. 



 

Pirmasis darbo paketas 

Projekto partneriai suformavo projekto administravimo komandas (vadovas, koordinatoriai, 

finansininkai). Projekto vadovė – Naujosios Akmenės muzikos mokyklos direktorė Irina Mikulevič. Projekto 

koordinatorės – Aucės muzikos mokyklos direktorė Sallija Bankevica ir Naujosios Akmenės muzikos 

mokyklos mokytoja Danguolė Vanagienė. Projekto finansininkės – Aucės valsčiaus savivaldybės 

administracijos finansų skyriaus vedėja Inese Valtere ir Naujosios Akmenės muzikos mokyklos vyriausioji 

buhalterė Ginta Juknevičienė.  

Buvo organizuojami darbo grupės susitikimai. 

Viešinant projektą partneriai leido spaudos straipsnius, vadovaujantis partneris gamino 

įvairias viešinimo priemones, projekto pabaigoje išleistas šis informacinis leidinys. 

 

Antrasis darbo paketas 

Projekto veiklų įgyvendinimui partneriai įsigijo dailės bei keramikos priemonių, metodinės 

literatūros. 

Vadovaujantis partneris paruošė būsimos Naujosios Akmenės muzikos mokyklos statinio 

techninę dokumentaciją. 

Abu partneriai įsigijo muzikos instrumentų, metodinės literatūros, priemonių dailei ir 

keramikai, koncertinių rūbų ir reikalingos įrangos ugdymo proceso tobulinimui. 

 

Trečiasis darbo paketas 

Projekto metu buvo rengiama nemažai bendrų kultūrinių renginių. 

Abu partneriai rengė seminarus praktikumus pedagogams, įvairias parodas. 

Vadovaujantis partneris organizavo festivalį „Dvasinė Žiemgalos dimensija“, suaugusiųjų 

skyriaus mokymo koncertą, Lietuvos Nepriklausomybės dienos koncertą, renginį „Meno akademija 

neįgaliesiems“, Pop – rock festivalį, vasaros stovyklą, liaudies muzikos festivalį. 

Projekto partneris organizavo sakralinės muzikos festivalį, Latvijos Nepriklausomybės dienos 

koncertą, džiazo festivalį, muzikos festivalį „Brass forum“, kamerinės muzikos festivalį. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bendri kultūriniai renginiai 

Dvasinė Žiemgalos dimensija, dailės pleneras. Plenero metu partnerių mokyklų mokiniai ir 

mokytojai susipažino su pasienio regiono bažnytine kultūra, aplankė žymias vietas, liuteronų bažnyčias 

Aucėje ir Alkiškiuose, katalikų bažnyčias Naujojoje Akmenėje, Akmenėje, Papilėje, Šiaudinėje, Salduje. 

Plenero dalyviai savo patyrimus atvaizdavo dailės ir keramikos darbuose, kurie vėliau buvo eksponuojami 

parodoje. 

 

Meno akademija neįgaliesiems. Renginio metu jaunimas iš Lietuvos ir Latvijos piešė ir lipdė 

istorinius Žiemgalos simbolius, grojo muzikos instrumentais. Meno terapija – vienas iš neįgaliųjų 

integracijos į visuomenę skatinimo būdų. 

 

 

 



Lietuvos Nepriklausomybės dienos koncertas. Renginio metu buvo puoselėjamas jaunimo 

tautiškumas rengiant tautinių dainų, šokių ir muzikos pasirodymus. 

 

 

Pop – rock festivalis. Festivalio metu bendrus pasirodymus rengė partnerių įstaigų auklėtiniai. 

Jie atliko mėgiamo stiliaus muziką, užmezgė tarpusavyje artimesnius ryšius. 

 

 

 

 

 



Vasaros stovykla. Stovyklos metu buvo pastatytas bendras miuziklas. Bendras kūrybinis 

darbas bei gyvenimas kartu ugdė tarpusavio toleranciją, stiprino komandinio darbo įgūdžius. 

 

 

 

Liaudiškos muzikos festivalis „Skambėk, žiemgalių žemele“. Tautinės muzikos festivalis 

leido partnerių bendruomenėms pažinti vienai kitos tautinę muziką, puoselėti savo krašto senąsias tradicijas,  

kultūrą. 

 

.  

 



Seminarai praktikumai mokytojams. Seminarai skatino glaudesnį bendradarbiavimą 

apsikeičiant gerąja patirtimi, prisidėjo prie partnerių įstaigose dirbančių pedagogų kvalifikacijos kėlimo.  

Sakralinės muzikos koncertas. Koncerto metu abiejų mokyklų mokiniai ir mokytojai 

susipažino su sakralinės muzikos ištakomis ir istorija, kartu atliko bendrus kūrinius, pažino vienas kito 

religinę kultūrą, prisilietė prie senų sakralinių tradicijų. 

 

 

 

Suaugusiųjų mokymo skyriaus pamokos bei koncertas. Veikla skatino ne tik partnerių 

įstaigų auklėtinių tarpusavio bendradarbiavimą, bet ir kitų bendruomenės narių įsijungimą į projektą. 

 

 

 

 



Brass forum. Pučiamųjų instrumentų susibūrime skambėjo latvių ir lietuvių kompozitorių 

kūriniai, atliekami partnerių institucijų auklėtinių. Forumas prisidėjo prie kūrybinio bendradarbiavimo 

skatinimo. 

 

 

 

Kamerinės muzikos bei džiazo festivaliai. Jų metu partnerių įstaigų auklėtiniai rengė bendrus 

pasirodymus, buvo skatinamas tarpusavio bendradarbiavimas, į veiklas įtraukiami aktyvūs visuomenės 

nariai. 

 

 



 

 

Projekto įgyvendinimo metu abu partneriai siekė pratęsti sėkmingą bendradarbiavimą bei 

užtikrinti, kad projekto metu pasiekti rezultatai prisidėtų prie pasienio regiono bendruomenių kultūrinio 

identiteto puoselėjimo. 

 


