
Latvijas Nacionālais kultūras centrs,  
Liepājas pilsētas Domes Tautas mākslas un kultūras centrs sadarbībā ar  

Bērnu un jaunatnes centra „Jauniešu māju” 

Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas pasākums  „SATIEC SAVU MEISTARU!”   
2014. gada 4., 5. un 6. aprīlī Liepājā 

 

 Lietišķās mākslas centrā „Dārza iela” (Dārza iela 4/8) 
 

4. un 5. 
12.00-17.00 

 

6. 
12.00-15.00 

 

Tautas lietišķās mākslas studijas: 
KURSA - Grāmatzīmju un galda sedziņu aušana, adīšana, dzintara apstrāde, 

šallīšu tapošanu, adatu spilventiņu un sedziņu izšūšana un 

publiskas diskusijas; 

Meistari  un viņu pārvaldītās prasmes: 

Līvija Arāja - adatu spilventiņu un sedziņu izšūšana 

Antra Kalēja – pīšana 

Sarmīte Ķībure - šallīšu tapošana 

Sarmīte Laugale - dzintarapstrāde 

Vilma Otrupe – adīšana 

Velga Reķēna - galda sedziņu aušana 

Aina Treimane – aušana 

Aiva Dzenīte – tamborēšana 

Inga Kļava – Jeroņina - grāmatzīmju aušana 
 

LIEPAVA - Divgalu/divvirzienu celu jostu, rakstaino jostu un gobelēnjostu 

aušana; 

Meistari  un viņu pārvaldītās prasmes: 

Sanita Šķila - divgalu/divvirzienu celu jostu aušana; 

Inga Kalna - rakstaino jostu aušanu uz jostiņstellēm ar izcirstām kartēm; 

Alma Sideļska - rakstaino jostu aušanu uz parastajām stellēm ar 

ielasīšanas metodi; 

Ilona Volkovska - Kurzemes tamborēto kažokjostu darināšanu; 

Inta Ambrēna - Kurzemes izšūto jostu darināšanu; 

Ingūla Dzirīte - Kurzemes pērļu jostu darināšanu; 

Ilze Škuberte - ganu pīto jostu darināšanu; 

Smaida Rubeze - gobelēnjostu aušana.  

 

ZĪTARS - Dzintara apstrādes pamata paņēmienu demonstrēšana, dzintara 

rotu izgatavošana, kombinējot ar koku, gliemežvākiem, ādu u.c.. 

Meistari  un viņu pārvaldītās prasmes:   

Ludmila Kadeka - kniepķena detaļu gatavošana 

Solveiga Vārna - auskaru gatavošana 

Austra Ziemele - auskaru montāža 

Zenta Vinogradova - piespraudes veidošana, aproces 

Vineta Leismane – lodēšana 

Dzintra Grietēna - kniepķena montāža 

Imants Rollis - metāla važiņu gatavošana 

Raimonds Hodzko - Etnogrāfisko rotu izgatavošana, lodēšana 

Vaira Viģele – kaklarotas montēšana 

Interesentiem (individuāli vai grupās) pieteikties, zvanot: 
Kursa (29733310), Liepava (26767866) un Zītars(29746636) 

 



 
 Folkloras centrā „Namīns” (Bāriņu iela 32) 

 

4. 
14.00-15.00 

Lokālās dziedāšanas tradīciju paraugstunda  
„VISAS MANAS GREZNAS DZIESMAS” 
Uz kopīgu tautas dziesmu dziedāšanu aicina folkloras kopa „Saknes” 

 

4. un 5. 
15.00-17.00 

Stāstnieku meistarklase „PASAKU LĀDE” 
Vada Liepājas aktrišu folkloras apvienība „Atštaukas” 

 
 

 Bērnu un jaunatnes centra „Jauniešu mājā” (Kungu ielā 24) 
 

28.marts -4.aprīlis Tautas lietišķās mākslas studiju KURSA, LIEPAVA un ZĪTARS meistaru darbu 

ekspress izstāde „MEISTARDARBI” 
 

4. 
17.00-19.00 

Izglītojošs, izpratni par nemateriālo kultūras mantojumu veicinošs 
sarīkojums jauniešiem „ATŠIFRĒ TAUTASTĒRPU KODU” 
Diskusijas, meistardarbnīcas un viktorīna, vada Tautas lietišķās mākslas 
studijas KURSA dalībniece Ilze Vainovska 

 

Rīko:    sadarbībā ar      

 



 
Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas pasākuma „SATIEC SAVU MEISTARU!” ietvaros  

Profesionālās pilnveides SEMINĀRA  

„Nemateriālās kultūras vērtības – pieredze un perspektīvas”  
2014. gada 5. aprīlī, Liepājā 

 

NORISE 

Lietišķās mākslas centrā „Dārza iela” (Dārza iela 4/8) 

10.00 – 10.30 Dalībnieku reģistrēšanās Tautas lietišķās mākslas studijas „Liepava” telpā. 

10.30 – 12.00 

 

„No senatnes līdz mūsdienām”. 

„Zeķes dubultadījumā” – etnogrāfija un amata prasmju demonstrējumi. 

 Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra (LTMKC) Tautas lietišķās mākslas 
studijas „Kursa” meistare Aiva Dzenīte, moderatore  Ilze Vainovska; 

„Dzintara apstrāde” – etnogrāfija un amata prasmju demonstrējumi ar senajiem 
darbarīkiem un mūsdienu tehnoloģijām. 

LTMKC Tautas lietišķās mākslas studijas „Zītars” meistares Austra Ziemele un 
Solveiga Vārna; 

„Kurzemes sievu galvassegas un jostas” – etnogrāfija un amata prasmju 
demonstrējumi. 

LTMKC Tautas lietišķās mākslas studijas „Liepava” meistares Zigrīda Muceniece un 
Ilze Škuberte. 

12.00 – 13.00 PĀRTRAUKUMS 

Folkloras centrā „Namīns” (Bāriņu iela 32) 

13.00 – 14.00 

 

Lokālās dziedāšanas tradīciju PARAUGSTUNDA  „Visas manas greznas dziesmas”  

LTMKC folkloras kopas „Saknes” (vadītāja Rudīte Nikolovska) meistares. 

14.00 – 15.00 STĀSTNIEKU MEISTARKLASE „Pasaku lāde”  

Liepājas aktrišu folkloras apvienības (LAFA) „Atštaukas” (vadītāja Ināra Kalnarāja) 
mutvārdu nemateriālā mantojuma Meistares. 

Bērnu un jaunatnes centra „Jauniešu mājā” (Kungu iela 24) 

15.15 – 17.00 LEKCIJA „Latviešu tautastērps toreiz un tagad”  

Kurzemes tautastērpu centra vadītāja, eksperte Lia Mona Ģībiete. 

Diskusijas 

Apliecību pasniegšana 

Mērķgrupas apjoms (maksimālais cilvēku skaits, kas var piedalīties Pasākumā):  

 Liepājas un tās apkaimes novadu vispārizglītojošo izglītības iestāžu Mājturības un tehnoloģiju, 
vizuālās mākslas un kulturoloģijas pedagogiem  - līdz 60 dalībnieki 

Rīko:    sadarbībā ar      

 


