
Pielikums nr. 1

N. 

p.k.

Organizācijas nosaukums / 

Individuālais dalībnieks Pasākuma norises vieta un adrese Pasākuma forma un īss plānotās norises saturs

1 Aija Skuķe

Inikšu sādža, Vaboles pagasts, Daugavpils 

novads Pirts diena kopā ar profesionālu pirtnieci

2 SIA "CRAZY CERAMICS" Latvijas etnogrāfiskais brīvdabas muzejs

Keramiķa darbnīcā notiek veidošana, virpošana, cepļa 

dedzināšana

3 Vanda Podiņa Cesvaine

Nodarbības rokdarbu tehnikās : tamborēšanā, adīšanā, 

knipelēšanā, frivolitē, izšūšanā, tautas tērpu rotāšanā, 

pērlīšu rotu izgatavošanā, retinātā aušanā uz rāmja.

4 Liene Turlaja Rīga Meistardarbnīca "Senais latviešu virtuves mantojums"

5 Juris Palelionis Viļķenes pagasts, Limbažu novads

Celma bungu izgatavošanas meistars pastāstīs par koka 

celma sagatavošanas procesu un ādu pirmapstrādi.

6

Daugavpils novada Kultūras 

pārvalde

Raiņa mājas Berķenelē, Kalkūnes pagasts, 

Daugavpils novads

Savas amata prasmes apmeklētājiem rādīs četri meistari: 

Irina Vasiļjeva - izstrādājumi no bērza tāss, Edgars Ļahs – 

kokamatniecība, Elita Poļakova – auduma rotaļlietu 

izgatavošana, Una Gura – aušana

7 Bērzpils saieta nams Bērzpils saieta nams Aušana un kopīgas tamborētas segas veidošana

8

Biedrība "Kulturys studeja 

Speiga" Ambeļu pagasts, Daugavpils novads

Tradicionālās vijoļspēles meistarklase - vijolniece Inga Zeile, 

latgaļu gavēņa ēdieni - saimniece Elza Kusiņa

9

Tautas mūzikas kapela 

STROPS Kapelleru nams, Saldus

Mācīs latvju dančus, aicinot cilvēkus, kas māk spēlēt kādu 

muzikas instrumentu (ar savu instrumentu), lai kopīgi 

spēlētu dančus.

Savukjārt uz mūzikas instrumentu darbnīcu gaidīti visi, kas 

vēlas iemēģināt roku kokles, mandolīnas, cītaras. 

blokflautas vai ritma instrumentu spēlē.

10 TLMS "SAIVA" Ogres Kultūras centrs

Iespēja tikties ar studijas meistarēm un apgūt aušanas 

prasmes

Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas pasākuma „Satiec savu meistaru” 2014. gada dalībnieki



11 Sabiles amatnieku centrs Sabiles kultūras nams

Meistarklases adīšanā - latviešu tautiskais cimds un zeķes, 

tamborēšanā, šūšanā ņieburu piegrieztņu izmantošana 

mūsdienu apģērbā, balto un krāsaino darbu izšūšana, 

rakstaino prievīšu aušana

12 SIA SVENNE Rencēnu kultūras nams 

Kalumu ekspozīcija un interesentu iepazīstināšana ar kalēja 

amata specifiku

13 Melita Medne Kapelleru nams, Saldus

Prezentācija par latviešu etnogrāfiskajiem rakstiem un 

piederības zīmēm, to nozīme un pielietojums mūsdienās 

rokdarbos

14 Ludzas amatnieku centrs Ludza

Zedeņu žoga izgatavošanas paņēmieni Latgales lauku sētā 

,praktisks darbs  žoga elementu izgatavošanā; Latgales 

mājas siera veidi, vārītā un baltā biezpiena siera praktiska 

gatavošana

15

Sandra Grivule, Diāna 

Potapova Ogres Mākslas skola

Aušanas pamatprasmju apguve un objekta „Ezerezis” 

prototipa izstrāde

16 TLMS "VĪKALE" Ventspils

Dzintara pavediena aušanas demonstrēšana, prezentācija 

par produktiem,kas tiek darināti no dzintara pavediena 

vijumā ar lina pavedienu.

17 Biedrība "Kursas vārti" Kapelleru nams, Saldus Dziedi ar "Medaini" - Saldus apkārtnes dziesmu dziedāšana

18 Radošo Ideju Centrs, biedrība Ape

Atvērtās darbnīcas- vērot aušanas procesu, audekla 

uzvilkšanu, nītīšanu, šķietošanu, iepazīties ar dzijas 

krāsošanas procesu, arī krāsošanu ar augu krāsvielām, 

iepazīšanās ar vienkāršu jostu darināšanu  ar šķietiņu, ar 

celu galdiņiem

19 Ilze Kupča Baldone Meistardarbnīca Latvijas lauku mājas tortes gatavošanā

20

TLMS „Līve” un amatniecības 

centrs Līvbērze, Jelgavas novads

TLMS „Līve” un amatniecības centrs darbība - aušana, 

rokdarbi, pīto un vīto jostu darināšana

21 Andris Romanovskis Sēlijas ziepnīca, Jaunjelgava Ziepju vārīšana

22 biedrība "Mājas vides skola" LLU Tehniskā fakultāte

Atvērtās meistardarbnīcas - aušana, pītās un vītās jostiņas, 

mezglošana



23 Jelgavas Spīdolas ģimnāzija Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

Trīs dienu pasākums ar Jelgavas folkloras un tradīciju kopu 

"Dimzēns" - dziedāšana, rotaļas, amatu prasmes, tautas 

tērpu valkāšanas tradīcijas u.c.

24

Beļavas tautas nama 

rokdarbnieku kopa 

"Dzīpariņš" Beļava, Gulbenes novads

Stāsti par beļaviešiem ar kuriem lepojamies, kuru vārdi 

pazīstami gan Latvijā, gan pasaulē.

25

Rencēnu pagasta pensionāru 

biedrība "SAPRATNE" Rencēnu kultūras nams

Kulinārijas darbu izstāde un degustācija, recepšu 

stāstīšana, koka stabulīšu gatavošnas  radošā darbnīca un 

seno rotaļu mācīšana

26

Rencēnu kultūras nama 

aušanas pulciņš Rencēnu kultūras nams

Darbu izstāde austuvē un praktiskās nodarbības un 

konsultācijas aušanā

27 Aiga Voss Rencēnu kultūras nams

Rokdarbu izstāde un stāstījums par dažādām rokdarbu 

tehnikām

28 Līga Stebere Rencēnu kultūras nams

Mākslas darbu izstāde un ādas dekoru gatavošanas radošā 

darbnīca. 

29 Antra Pavloviča Rencēnu kultūras nams

Tamborējumu izstāde, stāstījums par materiālu izvēli un 

tamborēšanas tehniku

30 Druvienas pamatskola Druviena spamatskola

Kokļu izgatavošanas meistars Viktors Černoglazovs 

demonstrēs kokles izgatavošanas procesu, iepazīstinās ar 

materiāliem, kokļu veidiem, dalīsies pieredzē par 

iepriekšējo gadu Kokļu darbnīcu noris

Atvērtā meistardarbnīcā tiks nodrošināta iespēja ikvienam 

interesentam vērot kokles izgatavošanas  procesu, pašam 

tajā piedalīties. 

31 Viesturs Kļaviņš Druvienas pagasts, Gulbenes novads

Meistardarbnīca, kurā meistars demonstrēs koka karošu 

izgatavošanas procesu

32 Lielvārdes Amatnieku brālība Lielvārdes Amatnieku centrs

Jostu un prievīšu darināšanas darbnīcas, audēju amata 

demonstrējumi

33 Monta Kvjatkovska Rīga

Pasākums būs kā meistarklase, kur ar mūzikas palīdzību 

tiks mācīta un skaidrota līvu valoda

34 biedrība "Es Latgalei" Arendoles muiža, Vārkavas novads

Pasakuma forma - praktiskais seminārs - vesturisko koku 

detaļu restaurācija



35

Ķepovas pagasta saietu nams 

un izstāžu zāle

Ķepovas pagasta saietu nams, Neikšāni, 

Ķepovas pagasts, Dagdas novads

Pankūku cepšanas tradīcijas, saimniece dalīsies ar 

receptēm un cienās ar  pankūkām un zāļu tēju

36 SIA GARDUMS Gulbene Tradicionālo lauku toršu receptes, rotāšana

37

Siguldas novada Kultūras 

centrs Allažu pagasts, Siguldas novads

Meistare Aiva Grundmane sniegs informāciju par maizes 

cepšanu, Gaida Ābele sniegs informāciju par  to kādi augi 

vācami, kādi aizsargājami vasaras saulgriežu laikā, Arnis 

Ābele kokles darināšana

38 TLMS "Kalme" Alūksnes pilsētas tautas nams

Cimdu adīšana

Jostu aušana – jostu aušana ir viena no latviešu 

tekstilmākslas senākajām nozarēm. Ļoti daudzveidīgas ir 

jostu izmantošanas iespējas – nostiprina brunčus, izgrezno 

sagšas malas, apjož mēteļus, un citas.

39

Tradicionālās kultūras 

iniciatīvu centrs „KasTe”

Amatas Amatu māja, „Drabešu muiža”, 

Amatas novads

Kokļu būves paraugdemonstrējums, dziedāšana ar 

folkloras kopu „Ore” 

40

Baltinavas vidusskola

Aušanas pulciņš

Baltinavas vidusskolas Aušanas darbnīca

Interesentiem būs iespējams piedalīties Ziemeļlatgales 

tautas tērpa brunču darināšanas darbnīcās

41

Baltinavas novada 

etnogrāfiskais ansamblis Baltinavas kultūras nams

Baltinavas novada etnogrāfiskais ansamblis dzied savam 

novadam raksturīgās dziesmas, izpilda senos dančus, spēlē 

kopā ar kapelu

42 Jānis Kašs, Laima Ločmele Briežuciems

Alus darīšanas meistardabnīca - Jānis Kašs, Laima -papīra 

puķu izgatavošanas tradīcija, kad ar papīra puķēm tika 

rotātas svētbildes

43 Biedrība „ Tilžas Rūķīsi” Tilžas pagasts Adīšanas, aušanas, knipelēšanas meistardarbnīca

44

Bauskas Bērnu un jauniešu 

centrs Bauska

Pasākuma laikā notiks gatavošanās tradicionālo Lieldienu 

svinēšanai

45 Folkloras kopa „Rota” Rencēnu kultūras nams Danču vakars kopā ar „Rota” kapelu

46

Dobeles pilsētas kultūras 

nams/Dobeles Amatu māja Dobeles Amatu māja

Inga Kļava piedāvā gan aplūkot,gan pašiem apgūt senu 

amatu-skalu grozu pīšanu

47 Inese Zvejniece Druvienas pamatskolas amatu centrs Klūdziņu pīšanas amatu prasmes



48 Gulbenes kultūras centrs TLMS ’’Sagša ’’darbnīca

Biruta kopā ar studijas meistariem darbošanās pie 3 

stellēm - šallītes aušana, grāmatzīmes aušana , lupatiņu 

auduma aušana un maisiņa šūšana

49 Baltinavas novada muzejs Baltinava Lina dvieļu aušana, rotāšana

50

Ilūkstes BJC 

novadpētniecības muzejs 

”Sēļu istaba”

 Ilūkste , BJC  seno lietu krātuvē „Sēļu 

istaba”

Iepazīšanās ar novada zeķu un cimdu adīšanas tradīcijām, 

albūma „Augšzemes musturi”(M.Baltmane) prezentācija

51 Biedrība „ Dzīpars”

Jaunpils novada domes ēkā „Ērģelnieki”,  

biedrības „ Dzīpars” izstāžu zālē un austuvē Aušana, tamborēšana, adīšana, izšušana.

52

Liepājas pilsētas domes 

Tautas mākslas un kultūras 

centrs 

1) Lietišķās mākslas centrs ”Dārza iela” 

(Liepāja, Dārza iela 4/8)

2) Folkloras centrā „Namīns” (Liepāja, 

Bāriņu iela 32), vadītāja Ināra Kalnarāja

3) Liepājas BJC „Jauniešu māja” (Liepāja, 

Kungu iela 24), vadītāja Vineta Bērziņa

Atvērtās meistardarbnīcas - aušana, pītās un vītās jostiņas, 

mezglošana, muzicēšana, dziedāšana

53

Lībagu brīvā laika 

pavadīšanas centrs Pinumi, izšūšana un tradicionālo ēdienu gatavošana

54

Lizuma pagasta kultūras 

nams Lizuma kultūras namā Tradicionālo rokdarba prasmju saglabāšana

55

Mālpils kultūras centra 

keramikas studija „Māl-pils” Mālpils kultūras centrs

Keramikas studija pieaugušajiem un bērniem, pievēršamies 

gan tautas mākslas izpētei, gan realizējam savas radošās 

ieceres

56  TLMS ’’Urga’’ Mālpils kultūras centrs

No aprēķina līdz audumam: diegu skaita aprēķināšana, 

velku savilkšana, auduma uzvilkšana stellēs, nītīšana, 

šķietošana, paminu piesiešana, aušana

57

Mazsalacas novada Kultūras 

centrs Mazsalacas novada Kultūras centrs

Aušana, adīšana, dziedāšanas prasmes un dejošanas 

prasmes būs iespēja apgūt un papildināt Mazsalacas 

novada kultūras centrā

58

Viļakas novads Medņevas  

pagasta Tautas nams Medņevas Tautas nams 

Pasākumā dziedāsim un muzicēsim to, ko būs jaunie 

dalībnieki samācījušies no Etnogrāfiskā ansambļa tolku 

bolsīm un Ermoņikas spēlēšanu.



59

Siguldas novada Mores 

Tautas nams Mores Tautas nams

Rudīte Zariņa piedāvās siera degustēšanu un siera siešanas 

demonstrāciju

60 Biedrība „Cerību krāsa”

Nīcas novada  Pērkonē „Galdnieku” seno 

lietu sētā

 Liepājas folkloras kopa „Saknes”, Nīcas saucēja-Velta 

Maļika, rokdarbniece- Katrīna Zāle, stāstniece Austra Kalna, 

Rīgas Kultūras Akadēmijas otrā kursa studente Ieva 

Dzintare par saglabātiem  Nīcas brunčiem, vestēm un to 

valkātājām

61

Talsu novada pašvaldības 

Ģibuļu pagasta pārvaldes 

struktūrvienība Pastendes 

kultūras nams

Laimoņa Birzleja privātmājas pagalms un 

darbnīca, Pastende

Laimonis Birzlejs atarktīvi prezentē savus dearinājumus un 

pastāsta par piedzīvojumiem mežā tos meklējot

62 Skaidrīte Muzika Pūres kultūras nams Dalibniekiem iespeja pagatavot rotallietu-  „ lupatu lelli”

63 Aelita Punkstiņa Rencēnu kultūras nams

Folkloras mantojuma akcentēšana, vietējās kopienas un 

vides aktivizēšana caur stāstu - stāstniecība

64 RD RKTMC „ Mazā Ģilde” Rīga

RKTMC „ Mazā Ģilde” TLMS „ Kamene” (audēji), „ Tīne” 

(pinēji), „Nianse” (ādas apstrādātāji)

65 RD RTMKC "Ritums" Rīga

Dažādu tautas lietišķo mākslas studiju vadītāji un dalībnieki 

aicina uz tikšanos savās jaunajās telpās Laimdotas ielā. 

Iespēja apgūt dažādas amatu prasmes, papildināt 

zināšanas

66

Rīgas domes Izglītības, 

kultūras un sporta 

departamenta Rīgas 

Pašvaldības kultūras iestāde 

„VEF Kultūras pils” Rīga Tautas muzikanti, keramika un stāstniecība

67 Imants Klīdzējs Salacgrīva

Keramikas teorētiskā un praktiskā pārzināšana, dažādu 

mālu materiālu pielietošana, atšķirīgu tehniku 

demonstrējumi

68 Zinta Vārpiņa Kapelleru nams

Kurzemes un Saldus apkārtnes cimdu rakstu pētīšana, 

cimdu raksta kompozīcijas analizēšana un zīmēšana, 

rakstainu cimdu adīšanas tehnika



69 Kapela „Sābri”

Salnavas KN, Liepu iela-1, Salnava, Kārsavas 

novads, LV-5740

Tautas muzikanti – Arta Galvanovska, Dainis Ločmelis, 

Zinaīda Poltanova-Ločmele un kapela „Sābri”

70

SIA “Tautas tērpu centrs 

SENĀ KLĒTS” Rīga

Ausma Apša - tilla izšūšanas tehnikas pielietošana 

Zemgales un Vidzemes novada sievu tautas tērpu cepurēs; 

Madara Briede - cimdu adīšana vienas adatas pinuma 

tehnikā; Ilze Kopmane - etnogrāgisko cimdu adīšana; 

Dagnija Pārupe - jostu un celaiņu aušana;

71

Siguldas novada Kultūras 

centrs Jūdažu Sabiedriskais centrs, Siguldas novads Tikšanās ar rokdarbu meistri

72

Siguldas novada Kultūras 

centrs Siguldas pagasta Kultūras nams

Pirkstaino cimdu adīšana mežģīņrakstos un patentadījumā, 

adījumi ar pērlītēm – mauči jeb maustiņi jeb rokas sildītāji, 

pinumi no doņiem un meldriem

73

Siguldas novada Kultūras 

centrs Siguldas novada Kultūras centrā

Jāņu – vasaras saulgriežu svētku – tradīciju, dziesmu un 

rotaļu meistarklase jeb atvērtā nodarbība

74

Skrīveru Mūzikas un mākslas 

skola Skrīveru Mūzikas un mākslas skola

Kolektīvās muzicēšanas tradīcijas un etnisko mūzikas 

instrumentu spēles apguve

75

Talsu novada Spāres tautas 

nams TLM kolektīvs 

„Nāmetiņš” Spāres muiža, Ģibuļu pagasts, Talsu novads Audeņu aušana, cimdu adīšana, ūdenskliņģeru cepšana

76 TLMS „STAICELE” Staicele

Aušana, rakstainu cimdu un zeķu adīšana, mezglošana, 

tamborēšana

77 TLM kolektīvs ''KURŠI'' Pastende

Pasākuma laikā no Brigitas Frences dalībnieki varēs uzzināt 

kā jostas, prievītes un grāmatzīmes var aust uz kociņiem, 

neizmantojot stelles

78

Talsu tautas nams „Radošā 

sēta” Talsu tautas nama Radošā Sēta

Ikviens interesents tiks iepazīstināts ar tradicionālo kultūru 

un latviešu gadskārtu svētkiem

79 Tukuma muzejs Tukuma muzeja Audēju darbnīcas

Atvērtas meistardabnīcas, kur jebkurš interesanets var 

iepazīties ar audēju darbu. Dzijas krāsošanas 

paraugnodarbības, konsultācijas par tautastērpu 

izgatavošanu un komplektēsanu

80 TLMS „Valmiera” Valmiera Atvērta tipa darbnīcas aušanas apguvē



81 Jānis Grantiņš Kocēni Mucenieks

82 Z/s ‘’Lazdukalns’’ Galgauskas pagasts Pirts rituāls

83 "Serde" Aizpute

Aizputes audēju studija "Kamolītis", klūdziņu pinēju 

Rozenbahu ģimene un rokdarbniece Laila Luzere

84 Vilnis Vincēvičs Latvijas etnogrāfiskais brīvdabas muzejs Kalēja amata prasmes

85

Rēzeknes tūrisma 

informācijas centrs Rēzekne Latgales podnieks Mihails Sabanskis

86

Jelgavas bērnu un jauniešu 

centrs „Junda” Jelgava Keramikas, ādas apdares un pinumu amatu prasmes

87 Vecpiebalgas audēju kopa Vecpiebalga

Vidzemes ziedaino jostu, lielie plecu lakatu aušanas 

tradīcijas Piebalgā

88

Tautas lietišķās mākslas 

studija "Ērgļi"  Ērgļu Saieta nams Atvērtā aušanas darbnīca” norisināsies TLMS ‘”Ērgļi’’ telpās

89 Sarmīte Krūmiņa Užavas pagasts Sklandraušu cepšana

90

Stendes Tautas nams , 

„Kultūras Krātuve” Stende Aušana, adīšana u.c. Rokdarbu prasmes

91 Lauku mājas “Donas” “Donas”, Blomes pagasts, Smiltenes novads

Pasākuma laikā tiks cepta maize sākot ar tās iejaukšanu un 

mīcīšanu un beidzot ar galdā likšanu un tās baudīšanu. 

Katram būs iespēja izcept savu kukulīti maizes. Cept 

palīdzes folkloras kopa “Rudzupuķe”. Tiks stāstīts gan par 

maizes cepšanu, gan par situācijām, kad maize ir īpašā 

godā un ap viņu tiek veikti īpaši rituāli, gan arī dažādas 

sievu gudrības, jo maize ir sievu darbs un maizi cepot 

risinās sievu runas.  

92

Tautas lietišķās mākslas 

studija "Sigulda" Sigulda Aušanas amatu prasmes

93

Tautas lietišķās mākslas 

studija "Dzīpariņš" Rēzekne

Celošanas meistardarbnīca un celu jostu apskate. 

Dalībniekiem būs iespēja izmēģināt roku celaines aušanā, 

saņemt konsultācijas aušanā ar celu galdiņiem

94 Gundars Āboltiņš Salacgrīva Kokamatniecība

95 TLMS "Līgatne" Līgatne Aušana

96 Turaidas muzejrezervāts Turaida Kalējs Andris Ščeglovs



97 TLMS "Saulīte" Valka Aušanas prasmes, knipelēšana

98 Bārtas kultūras nams Bārta Bārtas novada dziedāšanas un aušanas tradīcijas

99 Folkloras kopa "Egle" Viduču pamatskola Muzicēsim un dziedāsim kopā ar fokloras kopu "Egle"

100 Kuldīgas novada muzejs Kuldīgas novada muzejs

Kuldīgas novada muzeja rokdarbu kopa „Čaupe” aicina 

iepazīties ar dūraiņiem Kuldīgas novada muzeja krājumā


