Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu
atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Apes novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu
Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Programmas mājas lapa ir =www.latruscbc.eu

Aizrit jau otrais gads, kopš Apes novada dome (Latvija) sadarbībā ar
Federālo valsts budžeta kultūras iestādi “Pleskavas-Izborskas apvienotais
muzejs-rezervāts”, Valsts muzeju-rezervātu “Izborska” (Krievija) un
Lavru pašvaldību (Krievija) realizē Latvijas – Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas 2014-2020 projektu Nr. LV-RU-019

“Dabas objektu kā enerģijas un iedvesmas
avotu veicināšana ar vietējās vēstures
palīdzību un jauniem risinājumiem”

“Spirit of nature” – “Dabas gars”

IZBORSKA

LAVRI

APES NOVADS

Nāc!
Iedvesmojies no Dabas!
2021.g. marts
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Klausīties un pašam radīt mūziku dabā – to tagad var Gaujienā, kur tapusi skanošā
mūzikas taka ar astoņos pieturpunktos izvietotiem mūzikas instrumentiem, kurus
katrs var paskandināt un sajust Gaujienas episko auru caur dažādu zvanu un
bungu skaņām.

“Projekta galvenā ideja ir iedvesmoties no dabas, jo Gaujienas muižas parks ir ar
izcilām ainavām bagāts, ko novērtēja arī izcilais latviešu komponists Jāzeps Vītols.
Dzīvojot Gaujienas “Anniņās”, viņš baudīja šo dabas burvību un smēlās iedvesmu mūzikas
radīšanai tieši dabā”, tā Jāzepa Vītola muzeja “Anniņas” vadītāja Ineta Riepniece.

✵

✴ Piesēdi brīvdabas terasēs un

klausies, kā daba runā ar Tevi!

✳

Instrumenti ir piemēroti gan bērniem, gan
pieaugušajiem. Nav jābūt mūziķim, lai tos spēlētu.
Noskaņu mūziku var radīt katrs!

✱
✸
Instrumenti atbalsojas visā Gaujienas muižas
ansamblī, to skaņa ir skaista un dzidra.

✶
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Ņemot vērā šī brīža situāciju pasaulē, tiekamies tik ZOOM platformās, kurās
✱ pārrunājam
projekta ieviešanas gaitu, veidojam dažādus alternatīvus scenārijus,
daudz smaidām un priecājamies viens par otru, vēlot veselību.

ar biedrību “Mākslas un Tehnoloģiju centrs” strādājam pie iedvesmas
✲ Sadarbībā
koncepcijas izstrādes, kas turpmāk kalpos kā tūrisma pakalpojuma ceļvedis
projekta teritorijām.

“Diemžēl šeit jāmin, ka projekta īstenošanas laikā 2020. gadā jau divreiz ir izsludināta
ārkārtas situācija Covid-19 epidēmijas straujās izplatības dēļ. Ņemot vērā, ka minētā
krīze īpaši skar arī tūrisma nozari un pašvaldības, vīrusa ietekme ir pilnībā
izmainījusi visus tūrisma plānus un stratēģijas gan vietējā, gan reģiona, gan
valsts un starptautiskā mērogā.
Līdz ar iepriekšminēto, COVID apstākļi ir ietekmējuši arī
šī projekta attīstību un virzību un turpmākos gados būs
nepieciešams izstrādāt jaunus nākotnes scenārijus,
balstoties uz pandēmijas attīstību pasaulē!” savu viedokli
izsaka biedrības vadītājs - eksperts Artis Gustovskis.
“Jāizvēlas galvenās prioritātes, mūsu vērtības un
simboli un uz tiem mērķtiecīgi jāiet. Tas jāatkārto
vismaz 25 gadus, lai vieta sāktu asociēties ar konkrētām
asociācijām, simboliem, vērtībām un redzu - jūs kopā to
darāt”, saka biedrības vadītājs Artis Gustovskis

✳

Projektu partneru līdz šim paveiktais savu teritoriju labiekārtošanā
Izborskā lielākā daļa darbu ir pabeigta, bet daži darbi turpināsies arī nākamajos mēnešos.
Lavros ir veikta neliela parka sakopšana, turpinās darbs pie atļauju iegūšanas iepirkumu
konkursu uzsākšanai. Darbi tiks pabeigti līdz 2021. gada vasarai.

uzsākuši darbu pie tematisko suvenīru,
✴ Esam
darba lapu, virtuālo tūru un citu publicitātes
materiālu izveides, lai ikviens iepazīst un
sajūt MŪSU MAĢISKĀS TERITORIJAS.

✱✲

Atrisini krustvārdu mīklu!

1. Vieta, kur esmu ieradies
2. Kas ir “Lauvasmute”
3. (horizontāli) Komponists Jāzeps ....
3. (vertikāli) Dzejnieks Ojārs ....
4. Ēka, kurā mīt zirgi
5. Pāri upei ved ....
6. Senais Gaujienas nosaukums
7. Kas atradās Gaujienas pilī no 1922.līdz 2020.
8. Slēgti rati cilvēku pārvadāšanai
9. Komponista J.Vītola muzeja nosaukums

Atbildes
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Izborska hronikā pirmo reizi minēta 862. gadā. Tā bija
sena nocietināta pilsēta mūsdienu Pleskavas apgabala
rietumos, netālu no robežas ar Latviju un Igauniju.
Muzeja-rezervāta teritorija ir 7734 hektāru liela, ar aptuveni
200 arhitektūras un arheoloģijas pieminekļiem.

Daudzus neatstās vienaldzīgus
pastaiga pa taku līdz ūdens
avotiem. Slavenie Slāvu atslēgas
avoti ir pareizticīgo svētnīca.
Slāvu atslēgas avota ūdenim
piemīt dziedinošs spēks. Leģenda
vēsta, ka viens malks šī ūdens
piepilda cilvēku ar zemes spēku.

Slavenākās tūrisma vietas ir 7. gadsimta
Truvora apmetne, 14. gadsimta Truvora
krusts, 14.-17. gadsimta Izborskas cietokšņa
ansamblis, kuru apjūsmo ikviens, kas jebkad
apmeklējis Izborsku un merkantilisma muižas
ar tajās izveidotajām muzeja ekspozīcijām.

LAVRI

Lavri ir ciems Pleskavas apgabala Pečoru rajonā. Agrāk bija latviešu
apdzīvots ciems Pleskavas guberņā. 19. gadsimta sešdesmitajos gados
Pēteris Zarri nopirka muižu no barona Fitinghofa un vietu, kur tā atradās,
nosauca par Lauru. Vēlāk to pārdēvēja par Lavri.

Lidvas upes krastā tika ierīkots
muižas parks un uzbūvēts aizsprosts
un droši vien nebūtu kļūda
Pēteri Zarri saukt par Lavru tēvu.

Arturs Zarri
1908. gadā par latviešu kopienas priekšsēdētāju kļuva Pētera Zarri dēls
Arturs Zarri. Šajā amatā viņš bija līdz 1927. gadam. Šo laiku var saukt par
Lavru zelta laikmetu. Ciemats ir kļuvis par tirdzniecības, kultūras, izglītības,
medicīnas un reliģijas centru daudzu desmitu kilometru apkārtnē.

GAUJIENAS
izvietojies Gaujas upes labā krasta augšpusē, no kurienes, it
PARKS Parks
īpaši no Baznīckalna, ainava redzama tālu, tālu, līdz pat apvārsnim.
Gaujienas muižas ansamblis būvēts viduslaiku cietokšņa pils teritorijā,
kur vēl skatāmi Livonijas ordeņa laika pilsdrupu mūri.

Barons
Voldemārs fon Vulfs
Vācu baronu fon Vulfu ģimene
Gaujienas muižā saimniekoja no
1818. līdz 1920. gadam, uzcēla
daudzas iespaidīgas ēkas un
lepno kungu māju jeb pili.
Gaujienas pils barons Jūliuss fon Vulfs bijis apveltīts ar lielu humoru. Lai Gaujienā justos kā
Eiropas centrā, apkārtnes mežziņu mājas viņš nosauca Eiropas lielāko pilsētu vārdos - Berlīne,
Londona, Visbādene, Parīze u.c.
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Kopējais projekta budžets ir 642 200 EUR. Projekta līdzfinansējums no
Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam
ir 577 980 EUR (90 % no attiecināmām izmaksām).
Apes novada domes finansējums ir 374 980 EUR, tai skaitā projekta līdzfinansējums no
Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 337 482 EUR (90% no
attiecināmām izmaksām).

Federālais valsts budžeta kultūras iestādes “Pleskavas-Izborskas apvienotais
muzejs-rezervāts”, Valsts muzejs-rezervāts “Izborska” finansējums 155 690 EUR,
tai skaitā projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas
2014.–2020. gadam ir 140 121 EUR (90% no attiecināmām izmaksām).

Lavru pašvaldības finansējums 111 530 EUR, tai skaitā projekta
līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas
2014.–2020. gadam ir 100 377 EUR (90% no attiecināmām izmaksām).

Projektu plānots ieviest 24 mēnešu laikā.

s
a
n
o
s
r
e
p
t
k
a
t
n
Ko
Apes novada dome:
Liene Ābolkalne

1 64307213
0+37126547110, +371 28690844
3 liene.abolkalne@ape.lv

Lavru pašvaldība:
Oksana Tkačuk

0 +7 921 0038359
3 lavrovskaya@pechory.reg60.ru

Federālā valsts budžeta kultūras iestāde
“Pleskavas-Izborskas apvienotais muzejs-rezervāts”
Valsts muzejs-rezervāts “Izborska”:
Nataļja Dubrovskaja
0 +78114896696
3 izborsk@yandex.ru

Informācija par projektu:
=www.apesnovads.lv
=http://www.museum-izborsk.ru
=http://pechory.reg60.ru/
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