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Mūsų bendro projekto tikslas buvo
siekti,kadakademinisjaunimasišabie
jųmoksloinstitucijųstengtųsiatgaivinti
ir išsaugoti senąsias baltų tradicijas bei
kultūrinįŠiaurėsVakarųLietuvosirKur
žemėsregionųpaveldąperdailę,muziką,
istorijospažinimą,bendravimąlietuviųir
latviųkalbomis.Bendrystępradėjomenuo
kalbųmokymosi.Visiemsbuvo svarbu,
kadgalėtųbendrautinekokianorskita,
betišsavoprotėviųbaltųpaveldėtakal
ba.Mokėsimokytojaiirmokiniai.Latvių
irlietuviųkalbųmokytispadėjoLatvijos
mokyklosmokytojaValdaFreidenfeldė
(Valda Freidenfelde) irmūsų įstaigos
lietuviųkalbosmokytojasVytautasBart
kus.Susipažinęsulietuviųirlatviųkalbų
pradžiamoksliumokiniaiveiklas rinkosi
pagalpomėgius.
Gabesnidaileisavomeniniusgebėjimus

tobulinokūrybinėjelaboratorijoje,kuriai
vadovavodailėsmokytojametodininkė
IngaŠilinskaitė.JaitalkinoVilniausdailės
akademijosTelšiųfakultetoMetaloplasti
koskatedrosdėstytojasAlbertasGedvilas,
Kalnuvidurinėsmokyklos technologijų
mokytojaSandraLiepina,Mažeikiųmu
ziejausdarbuotojaRaimondaRamanaus
kienė.Perdailėsužsiėmimusugdytiniai
susipažinosutapybosantšilkotechnika,
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kūrėpaveikslus,dekoravoskareles,šali
kus.Tai ypatinga technika, turinti savo
istoriją su daugybe paslapčių. Sakoma,
kadnorintprakalbintišilkąkartaisužtenka
drąsos,tikėjimoirnoro.Visuoseugdytinių
sukurtuosedarbuosevyraujabaltųsimbo
liai:PasauliomedisarbaGyvybėsmedis,
Ratas,Saulė,Mėnulis,Vėjas–gyvųjųir
mirusiųjųtarpininkas,Žaltys–gyvenimo
ženklas, derlingumo, šeimos saugumo
simbolis, geometriniai, augaliniai orna
mentai. Jaunieji dailininkai turėjonaujų
potyriųatlikdamigrafikosdarbus iškilia
spaudėsgrafikos–linoraižiniųtechnika.
Mokiniai subtiliai prakalbinoberžo tošį
pagamindamipuikiųaksesuarųsubaltiš
kaismotyvais.
Abiejųšaliųmokiniams,ypačberniu

kams,naujaspatyrimasbuvopažintissu
baltųkalvystės ir juvelyrikosmenu. Jie
netikklausėsilektoriauspaskaitų,betir
lankėsiVilniausdailėsakademijosTelšių
fakultetomenodirbtuvėse,kuriosekiek
vienasgalėjo pasmalsauti, kaipmetalas
paklūstažmogausrankomsirprotui.Lais
valaikiujaunuoliaiišbandėįvairiaskitas
technikas:vazonųdekoravimąnaudojant
baltiškus ornamentus, aksesuarų gami
nimą, lipdybą, dekupažo techniką, senų
daiktų atnaujinimąnaudojant skaldytas

keramikosplyteles.Sukurtadaugiaukaip
50 paveikslų, 13 skarelių ir šalikų bei
daugkitųaksesuarųirįvairiųdekoruotų
daiktųsubaltųsimboliais.Sukurtųdaik
tųparodoskeliaujapopasienioregionus,
kuriuosenetikdžiuginalankytojus,betir
turiišliekamąjąvertę–galėsbūtinaudo
jamipagalpaskirtį.
Dainuojantysirgrojantysmokiniaibū

rėsimuzikos studijoje, kurios vadovais
buvomuzikosmokytojaiNatalijaBur
bienėirArtisŠulbergas(ArtisŠulbergs).
Mokiniaigalėjopažintisenąjąbaltųmu
ziką,mokytisaranžuotiliaudiesmelodijas
taip, kad jos įgytųmodernų skambesį,
išmokti lietuviškų ir latviškųdainų.Su
sibūrėlietuviųirlatviųjaunimomuzikos
grupė,ateityje koncertuosiantipasienio
bendruomeniųšventėsebeifestivaliuose.
Muzikosgrupėsrepertuarasatspindiabie
jųšaliųistorinępraeitį,kultūrą,papročius.
Moderniai skambanti folkloromuzika
buvomalonitiekLatvijos,tiekLietuvos
klausytojui.Projektodalyviai,vadovauja
misavomokytojų,surengėdufestivalius
Latvijoje, autentiškamuzika skambėjo
minintBaltų vienybėsdieną.Surengtos
bendrosšventėspriminėšiųbroliškųtau
tųnueitąilgąistorinįkelią.Neįkainojama
vertybėyratai,kadmenaspadėjomums,
vienintelėmsišlikusiomsdviembaltųtau
toms–lietuviamsirlatviams,pajusti,kaip
svarbu išsaugoti savo identitetą: kalbas,
papročiusirtradicijas.
Dalyvavimas projekte buvoprasmin

gas tiekmokytojams, tiekmokiniams.
Bendraudami ir bendradarbiaudami
mokytojaimokėsi vieni iš kitų, dalijosi
patirtimi ir partnerių šalyse taikomomis
ugdymonaujovėmis.Mokiniaidžiaugėsi
sutvirtėjusiadraugystebeisuaktyvėjusiu
pasieniobendruomeniųkultūriniubendra
darbiavimu,tautiniopaveldopuoselėjimu.
Projekteužsimezgusidraugystėbusnetik
kultūrinis,intelektualinis,betirsocialinis
pagrindastolesniambendravimui.
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Ma žei kių r. Ži di kų Ma ri jos Peč kaus kai tės vi du ri nė mo kyk la kar tu su 
Lat vi jos Sal dus ra jo no Kal nu vi du ri ne mo kyk la įgy ven di no Lat vi jos 
ir Lie tu vos ben dra dar bia vi mo per sie ną 2007–2013 m. pro gra mos 
pro jek tą „Jung ti nis švie tė jiš kas ir kul tū ri nis ben dra dar bia vi mas tarp 
Lie tu vos ir Lat vi jos mo kyk lų abi pus sie nos“. Pro gra ma ska ti no kur ti 
to kią ap lin ką, ku rio je bū tų ak ty vus jau ni mo už im tu mas, gra žios kai-
my nys tės tra di ci jos, o re gio nas tap tų pa trauk lus gy ven ti ir lan ky tis.


