Pleskavā otika projekta oslēgu a ko fere ce

No 2014. gada 1. - 3. decembrim Pleskavā orisi ājās projekta „Arheoloģija. Vara.
Sa iedrī a: sadar ī a arheoloģiskā a toju a sagla āša ai” oslēgu a ko fere e. Tās orises
laikā tika apkopoti projekta dar ī as rezultāti u iezī ētas turp ākās sadar ī as iespējas.
Pir ās ko fere es die as
progra
ā ietilpa ziņoju i, kuros
tika apkopoti projekta dar ī as
rezultāti Igau ijā, Latvijā u Krievijā.
Ko fere i
atklāja
Pleskavas
apga ala
Kultūrvēsturisko
pie i ekļu
aizsardzī as
valsts
ko itejas priekšsēdētāja Jeļe a
Jakovļeva, uzstājās arī triju vadošo
valstu projekta koordinatori Pleskavas
uzejrezervāta
Arheoloģijas odaļas Arheoloģijas
ka i eta vadītāja Elvīra Koroļova
(Krievija), Dr. phil. Heiki Valk, Tartu
u iversitātes
Arheoloģijas
u
filozofijas
fakultātes
odaļas
Arheoloģijas ka i eta vadītājs Igau ija , Dr. phil. A to ija Vil ā e, Latvijas U iversitātes Latvijas
Vēstures i stitūta Arheoloģijas odaļas vadītāja Latvija . Pir ajā die ā ar sagatavoto preze tā iju
uzstājās arī Ludzas Novadpēt ie ī as uzeja dar i ieki – direktore Milā a Bule u izstāžu kurators
Valērijs Dzevaltovskis.
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Otrajā ko fere es die ā tika olasīti
te atiskie ziņoju i par galve ajie
projekta dar ī as virzie ie : veikto
arheoloģisko izraku u rezultātie
un Latvijas, Igaunijas, Krievijas
piero ežas teritorijas apsekoša u, kā
arī
arheoloģisko
kolek iju
sagla ātī as pakāpes izvērtēša u.
Ko fere ē uzstājās arī Dr. hist.
Artūrs To so s, šajā vasarā Ludzas
pilskal ā
veikto
arheoloģisko
izraku u dar a vadītājs.
Trešā ko fere es die a tika veltīta ūtisku pasāku u plā oša ai, lai izveidotu tīklu, kurā
apvie otu profesio ālas orga izā ijas. Tika risi āti jautāju i, kas saistīti ar or atīvo tiesī u
ievēroša u kultūrvēsturiskā a toju a sagla āša as jo ā.

Projektu fi a sē Eiropas kai iņattie ī u u part erī as i stru e ta 2007–2013 Igaunijas-LatvijasKrievijas pārro ežu sadar ī as progra
a.
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