Nr.p.k.

Meistari/Organizācija

Pasākuma norises vieta un
adrese

Pasākuma forma un īss plānotās norises saturs

VIDZEME
Alojas novads

1.

Alojas kultūras nams

Alojas kultūras nams,
Jūras iela 13, Aloja

Trīs meistarklases: 1) latviešu tautas instrumentu spēle (kokle, cītara,
sitaminstrumenti, svilpavnieki u. c.), 2) latviešu tautas dziesmu dziedāšana,
3) latviešu etnogrāfiskā deja. Visās meistarklasēs apgūs Alojā un apkārtnē
pierakstītas tautas dziesmas un dejas. Uz meistarklasēm īpaši aicinātas
ģimenes ar bērniem. Meistarklašu noslēgumā – stāstījums par latviešu
tautas tērpu valkāšanas tradīcijām.

2.

TLMS „Staicele"

Lielā iela 19, Staicele, Alojas
novads

Aušana, adīšana, tamborēšana.

Mālupes Saieta nams
„Austriņi", Mālupe, Alūksnes
novads

Atvērta meistardarbnīca aušanā. Iepazīstināšana ar aušanas darbarīkiem un
stellēm, aizaužamā materiāla sagatavošana. M.Pētersone ierādīs iemaņas
lupatu deķu aušanā.

Drabešu muižas Amatu māja,
Drabešu muižas pils, Amatas
novads
Āraišu arheoloģiskais
muzejparks, Āraiši, Drabešu
pagasts

Kokļu būves un celošanas meistarklases, leļļu šūšana, mauču adīšana,
etnogrāfiskās rotaļas, Piebalgas sievu cepures darināšana, pērļu aproču
aušana, ādas mākslinieciskā apstrāde.

Alūksnes novads
3.

Mālupes Saieta nams
Amatas novads

3.

Biedrība „Tradicionālās
kultūras iniciatīvu
centrs „KasTe"

4.

Santa Jansone

Dzijas krāsošana ar augu krāsvielām.

Apes novads
5.

Audēju grupa „Radošo
Ideju Centrs "

Apes tautas nams,
Skolas iela 4, Ape

Auduma uzvilkšana, iekārtošana stellēs. Materiālu sagatavošana lupatu
deķīšiem. Aušana. Vienkāršu jostiņu aušana ar šķietiņu.

Ādažu kultūras centra Ceriņu
zāle, Gaujas iela 33a, Ādaži

Latviešu šūpuļdziesmu mācīšanās, kokles spēles pamatu apgūšana.

Rencēnu kultūras nams,
Valmieras iela 12, Rencēni,

Vidzemniekiem raksturīgo tautas dziesmu dziedāšana; muzicēšana - cītara,
kontrabass, akordeons, perkusijas; rotaļu mācīšanās.

Ādažu novads
6.

Ādažu kultūras centra
tradīciju kopa „Ābols"
Burtnieku novads

7.

Rencēnu kultūras nama
folkloras kopa „Rota"

Burtnieku novads
8.

Rencēnu kultūras nama
aušanas studija
„Rencēni"

9.

Jurģis Sīmansons

Rencēnu kultūras nams,
Valmieras iela 12, Rencēni,
Burtnieku novads
„Meža svennes”, Rencēni
Burtnieku novads

Lupatdeķīšu aušana, ziedaino jostu tehnika, maisa auduma tehnika.
Būs skatāma neliela studijas darbu ekspozīcija.
Metālkalšanas paraugdemonstrējumi, metāla un akmeņu darbu apskate,
akmens formā veidoto sveču apskate, Karsta zupa no čuguna katla.

Carnikavas novads

10.

TLMS „Auseklītis"

Carnikavas tautas nams, Jūras
iela 1, Carnikava

Lekcija - prezentācija „Vidzemes šatiera segas - vēsture, tradīcijas,
mūsdienas". Lekcijas vēsturiskā daļa pamatota Latvijas etnogrāfiskā
brīvdabas muzeja un Pieminekļu valdes fondu un arhīvu materiālos.
Praktiskā nodarbība - individuāla šatieru paraugu veidošana ar uztinumu
palīdzību no dažādām dzijām. Materiāli tiks sagādāti.

Vandas Podiņas rokdarbu
darbnīca, Baznīcas iela 3,
Cesvaine

Iepazīstināšana ar tautas tērpu darināšanu, knipelēšanu, frivolitē, izšūšanu,
adīšanu.

Vaives tautas nams,
„Kaķukrogs", Vaives pagasts,
Cēsu novads

Aušana stellēs - no diega līdz audeklam. Adīšana, tamborēšana, celaiņu
aušana, koka karošu grebšana.

Ērgļu Saieta nams,
Rīgas iela 5, Ērgļi

Darbnīca „Īsa pamācība aušanā”. Pasākuma norise: no 1.līdz 10. martam
interesentiem bez priekšzināšanām aušanā ir iespēja pieteikties uz četrām
audēja mācekļu vietām. Pieteikties pie studijas vadītājas Sandras
Laubertes, tālr.: 28372607
No 1. līdz 3.aprīlim mācekļi darbojas Ērgļu audēju studijā meistaru
pavadībā. Rezultātā katram māceklim top savs darbiņš un ir iegūtas pirmās
prasmes un iemaņas aušanā. Visas trīs dienas aušanas darbnīca ir atvērta
apskatei arī apmeklētājiem. Audēju studijas dalībnieku darbi skatāmi
izstādē.

Rakstnieka Apsīšu Jēkaba
dzimtās mājas „Kalaņģi”,
Lizums, Gulbenes novads

Leļļu darināšana Vairas Briedes un Aivas Kraukles vadībā. Pīrāgu cepšana
Intas Veperes vadībā.
Atvērtās darbnīca ar Lizuma amatnieku kopas „Laipa” rokdarbnieču

Cesvaines novads
11.

Vanda Podiņa
Cēsu novads

12.

Vaives tautas nams
Ērgļu novads

13.

TLMS „Ērgļi"

Gulbenes novads
14.

Lizuma kultūras nams

15.

Inese Zvejniece

16.

Viktors Černoglazovs

Lizuma kultūras nams,
„Klintis”, Lizums, Lizuma
pagasts, Gulbenes novads
Druvienas pamatskolas
Amatu centrs, „Pamatskola",
Druviena, Gulbenes novads
Druvienas pamatskola,
„Pamatskola", Druviena,
Gulbenes novads

darbošanos ( adīšana, tamborēšana, mezglošana, aušana). Apmeklētāju
līdzdarbošanās ar Lizuma lauku kapelu

Praktiskā darbošanās - klūgu mizošana, šķelšana, ēvelēšana, kalibrēšana.
Sloksnīšu pinumu un vijumu izgatavošana - groziņi, zvaigznītes. Materiāli
un nepieciešamie instrumenti būs pieejami darbnīcā uz vietas.
Kokles gatavošanas darbnīca. Dalībniekiem būs iespēja vērot kokles
gatavošanas procesu un praktiski iesaistīties tajā.

Ikšķiles novads
17.

Lietišķās mākslas
studija „Tīna"

Kultūras mantojuma centrs
„Tīnūžu muiža", „Kraujas",
Tīnūži, Ikšķiles novads

Iepazīstināšana ar aušanas procesu, sākot no materiālu sagatavošanas līdz
gatavam izstrādājumam. Dzijas šķeterēšana ar ratiņu (meistare Vilhelmīne
Čalpa)

Dienas centrs „Vangaži",
Parka iela 2, Vangaži,
Inčukalna novads

Iepazīstināšana ar dažādām rokdarbu tehnikām: Maija Bāgunte - rišeljē,
Biruta Cīrule - mezglošana, Kornēlija Kriščenko - tamborēšana, Leons
Kriščenko - puzuru veidošana, Ilze Kopmane - adīšana, tamborēšana, Aija
Nicmane - Tenerifes mežģīnes.

Inčukalna novads
18.

Dienas centra
„Vangaži" Amatnieku
kopa
Kokneses novads

19.

Biedrība „Baltaine"
Individuālie dalībnieki Inguna Žogota, Biruta
Blaua, Annija Blaus,
Biedrības „Baltaine" Radošā
Ausma Markava, Elza
māja, Meliorātoru iela 1a,
Jakovele, Mirdza Elste, Koknese
Ņina Rušmane, Elga
Grigāne, Anna Dzalbe,
Lidija Kraukle

Meistardarbnīcas: kokles spēle (Inguna Žogota); ermoņikas, mandolīnas
spēle (Annija Blaus); dziedāšana (Ausma Markava); galdautu tamborēšana
(Elza Jakovele); adīšana un šūšana (Lidija Kraukle); vērpšana un
šķeterēšana (Ņina Rušmane); mežģīņu tamborēšana (Biruta Blaua); latviskā
virtuve (Elga Grigāne).

Krimuldas novads
20.

TLMS „Krimulda"
Ķekavas novads

„Sunīši", Krimulda

Aušanas procesa demonstrējumi no kamola līdz gatavam izstrādājumam.

21.

Ķekavas pagasta
Kultūras centrs

22.

Daira Meldere

Ķekavas pagasta Kultūras
centrs, Gaismas iela 17,
Ķekava
Ķekavas pagasta kultūras
centrs, Gaismas iela 17,
Ķekava

Vilnas zeķu adīšana, īpašu uzmanību veltot papēža veidošanai.

Pērļotas jostas aušana.

Lielvārdes novads

23.

24.

Sandra Agrita Greivule,
Diāna Potapova

Lielvārdes Amatnieku
brālība

Andreja Pumpura Lielvārdes
muzejs,
Edgara Kauliņa aleja 20,
Lielvārde

Atvērta darbnīca ar paraugdemonstrējumiem un diskusiju. Tradicionālā
Lielvārdes josta un jaunradītā josta „Viedzīmes", kuras koncepts balstīts
tradicionālās jostas izpētē. Diskusija par tradicionālo vērtību transformāciju
un mūsdienīgošanu. Iespēja iemēģināt roku jostu aušanā.

Lielvārdes Amatnieku centrs,
Rembates iela 11, Lielvārde

Jostu aušanas darbnīca - latviešu etnogrāfisko un arheoloģisko jostu aušana
bez stellēm.
Meistarklase - Lielvārdes jostas darināšana autentiskajā jostu aušanas
tehnikā. Informācija un konsultācijas par tautisko jostu darināšanas
veidiem.

Limbažu kultūras nams,
Rīgas iela 9, Limbaži

Radošā darbnīca „Mana pūra lāde" - izstāde un praktiskie darbi.
Iepazīšanās ar Limbažu novada tautas tērpu variantiem un rokdarbu
paraugu vēsturiskajām kolekcijām, tērpu izgatavošanas iespējām materiāliem, tehnikām un valkāšanas tradīcijām. Praktiskie darbi - 1)
jostas: celaines, audenes un pītenes; 2) lupatdeķa tradicionālie
izgatavošanas varianti - materiāla sagatavošana un aušana, pīšana,
tamborēšana.

Līgatnes Amatu centrs,
Pilsoņu iela 4, Līgatne

Atvērtās meistardarbnīcas ar prasmju demonstrējumiem: tāšu darbnīca
(Vizma Zvirbule); aušana (Lizete Viņķele); papīra liešana (Diāna Gustava);
karošu grebšana (Edgars Viņķelis); Vidzemes pīto krēslu darināšana (Jānis
Ēvele); ar pērlēm adīti pulsa sildītāji (Guna Uldriķe).

Sarkaņu Amatu skola,

Aušana uz Viļumsona stellēm, lupatsegu, dvieļu, jostu aušana.

Limbažu novads

25.

Limbažu kultūras nama
TLMS „Dzilna"

Līgatnes novads

26.

Līgatnes Amatu centrs

Madonas novads
27.

Inese Mailīte

Sarkaņi, Madonas novads
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Vanda Podiņa
Mazsalacas novads
Mazsalacas novada
Kultūras centrs,
Evija Nagle
Mazsalacas novada
Kultūras centrs,
Gaļina Birkava
Mazsalacas novada
Kultūras centrs,
Ieva Birka
Mazsalacas novada
Kultūras centrs,
Rita Ertmane
Mazsalacas novada
Kultūras centrs,
Uģis Vītiņš
Mazsalacas novada
Kultūras centrs,
Vaira Vanaga
Naukšēnu novads
Ķoņu pagasta folkloras
kopa „Dzīne"
Ogres novads
Ogres Kultūras centrs,
TLMS „Saiva”

Sarkaņu Amatu skola,
Sarkaņi, Madonas novads
Mazsalacas novada Kultūras
centrs, Rūjienas iela 1,
Mazsalaca
Mazsalacas novada Kultūras
centrs, Rūjienas iela 1,
Mazsalaca
Mazsalacas novada Kultūras
centrs, Rūjienas iela 1,
Mazsalaca
Mazsalacas novada Kultūras
centrs, Rūjienas iela 1,
Mazsalaca

Iepazīstināšana ar tautas tērpu darināšanu, knipelēšanu, frivolitē, izšūšanu,
adīšanu.

Individuālas nodarbības, rakstu zīmēšana un ieadīšana dubultadījuma
cimdos ar divkrāsu dzijām.
Atvērtas meistardarbnīcas. Rakstu veidošana uz papīra un audumā. Dvieļu
aušana rakstainā trinītī.
Atvērtas meistardarbnīcas. Iepazīstināšana ar māla īpašībām, tā apstrādi,
virpošana.
Atvērtās meistardarbnīcas. Dvieļu mežģīņu tehniskā raksta zīmēšana un
tamborēšana pēc tehniskā zīmējuma.

Sēļu pagasts, „Dīķīši”,
Mazsalacas novads

Individuālas nodarbības. Izpratnes veidošana par koksnes īpašībām.
Karošu grebšanas instrumenti, grebšanas tehnoloģija.

Mazsalacas novada Kultūras
centrs, Rūjienas iela 1,
Mazsalaca

Individuālas nodarbības. Mezglu veidi un mezglošanai piemērots
materiāls. Aproču mezglošana no kokvilnas un linu diegiem.

Ķoņu pagasta pārvaldes zāle,
„Pagasta nams”, Naukšēni

Dziesmu, danču un rotaļu pēcpusdiena, kuras starpbrīžos notiek senu amatu
darbnīcas, kurās apmeklētāji var līdzdarboties.

Ogres Kultūras centrs,
Brīvības iela 15, Ogre
Rankas iela 17, Ogresgala
pagasts, Ogres novads

Aušanas tehnikas un materiālu izvēle. Grīdceliņa darināšanas tehnikas.

37.

Jānis Zviedris

Māla šķīvīšu un svilpavnieku izgatavošana.

38.

Ogresgala tautas nams

Bumbieru iela 9, Ogresgala
pagasts, Ogres novads

Iespēja iepazīties ar aušanas pamatiem, redzēt, kā top Lielvārdes josta,
pamēģināt sašķeterēt dziju.

39.

Ciemupes tautas nams

Ciemupes tautas nams,
Liepu gatve 12, Ciemupe,
Ogresgala pagasts, Ogres

Meistarklases: tautastērpa krekla izšūšana (Bāra Rūta); mauču adīšana
(Zigrīda Kļava); adīšana (Māra Granīta); sviesta kulšana (Brigita Loce);
plāno pankūku cepšana (Daiga Sosnare).

novads

40.

Biedrība „Skaņumāja”

„Krapes”, Krapes pagasts
(Krapes muiža), Ogres
novads

Meistarklases instrumentu izgatavošanas meistares Austras Eriņas un tautas
mūzikas eksperta Ilmāra Pumpura vadībā. Tradicionālo stīgu instrumentu –
pogu un dūru cītaru, daudzstīgu kokļu, cimboļu u.c. stīgu instrumentu
izgatavošana, skaņošana, remonts, kā arī spēles paņēmieni.

Oleru muiža, Jeru pagasts,
Rūjienas novads

Stāstu pēcpusdiena „Vidzemes stāstnieki Oleru muižā". Vidzemes
stāstnieki pēc brīvas izvēles stāsta klausītājiem savu pasaku, teiku,
notikumu, vai izvēlas kādu citu vēstījuma formu, piemēram, rotaļu vai
dziesmu.

Rūjienas novads

41.

Vidzemes stāstnieku
kopa

Siguldas novads
42.

Folkloras kopa
„Senleja”, Anda Skuja

43.

Alīdas Lindes studija

44.

TLMS „Vīgrieze",
Gundega Pētersone

45.

TLMS „Sigulda”,
Astrīda Freimane

46.

Gunta Matuzēviča

47.
48.
49.
50.

Smiltenes novads
TLMS „Smiltene”,
Andra Ozoliņa
TLMS „Smiltene",
Raita Leite
TLMS „Smiltene"
Inga Gailuma
TLMS „Smiltene",

Siguldas novada Kultūras
centra pagaidu telpas (vecajā
autoostā), Raiņa iela 3,
Sigulda
Poruka iela 11, Sigulda
Siguldas pagasta Kultūras
nams, Zinātnes iela 7B,
Siguldas pagasts, „Peltes”,
Siguldas novads
Pils iela 10, Sigulda, Siguldas
novads
„Jūdažu Sabiedriskais centrs”
, Jūdaži, Siguldas pagasts,
Siguldas novads

Rotaļu pēcpusdiena maziem un lieliem. Rotaļas un rotaļdejas ģimenēm ar
bērniem, ko var dejot gan svētkos, gan ģimenēs, vakarējot savā pulkā.
Cimdu un zeķu adīšana (siltumam, tautastērpam).
Praktiskās nodarbības auduma batikošanā, dažādu tehniku apgūšana
(šablona, šūtā, locītā u.c.).
Aušana un ar to saistītie darba paņēmieni.
Lekcija par biškopības produktiem, to izmantošana, sveču gatavošanas
praktiskā nodarbība.

Atmodas iela 2, Smiltene

Praktiskās nodarbības. Zeķu adīšana mežģīņu adījuma tehnikā
(tautastērpam).

Atmodas iela 2, Smiltene

Meistarklase. Lielvārdes jostu aušana.

Atmodas iela 2, Smiltene

Tautas tērpu krekla izšūšana.

Atmodas iela 2, Smiltene

Adīšana.

51.

Evija Šube
TLMS „Smiltene",
Dzintra Kalniņa

Atmodas iela 2, Smiltene

Grīdas celiņa aušana trizuļu stellēs.

Blomes tautas nams, „Pils”,
Blomes pagasts, Smiltenes
novads

Meistardarbnīcas: Vidzemes krēslu darbnīca (Jānis Ēvele); – pērļotu
maucīšu adīšana (Guna Uldriķe, Elza Ķestere); klūdziņu pīšana (Gunārs un
Zenta Stikiņi); aušana (Līga Kondratoviča); adīšana, tamborēšana (Inese
Puriņa); koka darbi (Mārtiņš Kalns); metāla darbi (Jānis Keiselis). Lekcija
„Adījumi latviešu tautas tērpā” – Inga Ķestere. Folkloras kopa
„Rudzupuķes” – latvju danču mācīšana, rotaļās iešana.
Abas dienas Blomes rokdarbnieku darbu izstāde un TDM Ineses Kauliņas
personālizstāde.

52.

Blomes tautas nams

53.

Stopiņu novads
Tautas lietišķās mākslas Institūta iela 22, Ulbroka,
studija „Ulbroka”
Stopiņu novads
Valkas novads

54.

Valkas pilsētas kultūras
nama bērnu un jauniešu
aušanas pulciņš

Valkas pilsētas kultūras nams,
Bērni un vadītāja rādīs aušanu stellēs un rāmī. Iespēja līdzdarboties. Bērnu
Aušanas telpa, Emīla Dārziņa
darbu izstāde.
iela 8,Valka

55.

TLMS „Saulīte"

Valkas pilsētas kultūras nams,
Konsultācijas un praktiska darbošanās aušanā.
Emīla Dārziņa iela 8,Valka

Demonstrējumi celu jostu, prievīšu aušanā. Aušana uz mazajām galda un
lielajām stellēm.

Valmiera
56.

Valmieras Valsts
ģimnāzijas TLMS
„Riekums"

Valmieras Valsts ģimnāzija,
Leona Paegles iela 40,
Valmiera

Ziedaino jostu aušana, divpusējā rakstainā adījuma adīšana, pirmās iemaņas
balto darbu šūšanā.

57.

TLMS „Valmiera”

Linarda Laicēna iela 12-63,
Valmiera

Atvērta tipa darbnīcas aušanā.

Radošā darbnīca „Maizes
ceptuve", Skolas iela 11a,
Alsunga

Radošā darbnīca suitu ēdienu gatavošanā, vadītāja - suitu tradīciju un
dzīvesziņu mantiniece Skaidrīte Nagliņa. Suitu tradicionālo ēdienu
(pusnātnene, ķīsene, švilpene, zīdenis u.c. biezputras un zupas) gatavošana
un degustēšana, kā arī skābmaizes cepšana.

KURZEME
Alsungas novads
58.

Biedrība „Etniskās
kultūras centrs „Suiti””

Grobiņas novads
59.

Bārtas etnogrāfiskais
ansamblis

60.

TLMS „Kamolītis”

Bārtas kultūras nams, Bārta,
Grobiņas novads

Dziedāšana, rotaļās iešana un dejošana. Kurzemes godi un ēdieni.

Bārtas kultūras nams, Bārta,
Grobiņas novads

Aušana, adīšana, izšūšana.

Baznīcas iela 5, Kuldīga

Atvērtās darbnīcas aušanā.

Kuldīgas novada muzejs, Pils
iela 5, Kuldīga

Šūnu rakstu adīšana. Dažādu cimdu valnīšu adīšana.

Ventspils iela 51, Liepāja

Meistardarbnīca lieliem un maziem gardēžiem „Kurzemes garša".
Apmeklētāji varēs vērot pavārmeistaru paraugdemonstrējumus un
piedalīties degustācijā.

Kuldīgas novads
61.
62.

TLMS „Varavīksne"
Kuldīgas novada
pašvaldības aģentūra
„Kuldīgas novada
muzejs"
Liepāja

63.

PIKC " Liepājas Valsts
tehnikums"

Lietišķās mākslas centrs
„Dārza iela”,
Dārza iela 4/8, Liepāja

64.

Liepājas pilsētas domes
Tautas mākslas un
kultūras centrs

Tautas mākslas biedrība
„Saiva”,
Kungu iela 26, Liepāja
Folkloras centrs „Namīns”,

Atvērtas meistardarbnīcas,
meistarklases, paraugstundas,
profesionālās pilnveides seminārs.

Bāreņu iela 32, Liepāja

Liepājas Dizaina un mākslas
skola,
Alejas iela 18, Liepāja
Mērsraga novads
65.

Sandija Štreinerte
Nīcas novads

Mērsraga informācijas centrs,
Zvejnieku iela 2, Mērsrags

Radošā darbnīca - paklāju tamborēšana, izmantojot sagrieztus trikotāžas Tkreklus. Dalībniekiem līdzi jāņem T - krekli (vismaz 6 gab.), labas šķēres.

66.

Biedrība „Cerību krāsa"

„Galdnieki”, Pērkone,
Nīcas novads

Tradicionālā latviešu zupas vārīšana, kopā ar Liepājas Valsts tehnikuma
jaunajiem pavāriem un Latvijas amatniecības meistarēm - skolotājām
Agritu Šulci un Veltu Cīpu. Iespēja apgūt latviešu tautas dziesmas un dejas
kopā ar Sandru Blumbahu. Baltkrievu kopienas „Mara” kolektīvs kopā ar
vadītāju Žannu Buiņicku stāstīs par tradīciju leļļu gatavošanu, kā arī par
Baltkrievu tradicionālā ēdiena „Babka” gatavošanu un ēdiena vēsturi.
Liepājas, Medzes, Nīcas, Vecpils un Pērkones meistaru izstādes un
darbošanās.

Priekules MMS, Skolas iela
12, Priekule

Atvērtas meistardarbnīcas trīs dažādās jomās: keramika, aušana un
mākslinieciskā ādas apstrāde. Iespēja iepazīties ar radīšanas procesu,
instrumentiem, pašiem piedalīties tapšanas procesā.

PII "Zvaniņš", Rucava

Pasākums veltīts Rucavas valodai un stāstītprasmei. Iecerēts lauka pētījums
- ekskursija uz Sventāju. Teicējs un stāstnieks Miķelis Balčus kopā ar
citiem sventājniekiem iepazīstinās interesentus ar Sventājas vecajām sētām,
stāstīs par sventājnieku dzīvi senatnē un šodien. Tad paredzēta stāstnieku
tikšanās PII "Zvaniņš" zālē, kur pulcēsies vietējie rucavnieki, lai kopīgi
atcerētos cilvēkus un notikumus Rucavā.

Priekules novads
67.

Biedrība „Saspraude"
Rucavas novads

68.

Rucavas tradīciju klubs

Saldus novads

69.

Artis Kleinbergs

„Kapelleru nams'',
Striķu iela 7, Saldus

Radošās darbnīcas podu darināšanā.
Cepļa kurināšana: 01.04 - trauku novietošana ceplī, 02.04 - cepļa
kurināšana un slāpēšana, 03.04 - cepļa atvēršana.
Nelielu grupu meistars varētu pieņemt jau nedēļu pirms pasākuma
(jāpiesakās iepriekš), lai laicīgi izgatavotu podus, ko apdedzināt pasākuma
dienās. Podus, kas tiks uztaisīti pasākuma laikā, šajā ceplī ielikt nevarēs, jo
tie nebūs nožuvuši.

70.

Saldus Tūrisma
informācijas, kultūras
un sporta centrs,
kapela „Strops"

„Kapelleru nams'',
Striķu iela 3, Saldus

Sadziedāšanās un danču vakars Kapelleru namā.

71.

Melita Medne

Kapelleru nams,
Striķu iela 7, Saldus

72.

Zinta Vārpiņa

Saldus Sporta centrs,
Jelgavas iela 6, Saldus

Prezentācija, kuru papildinās latviešu un krievu folkloras kopu dziedāšana,
rotaļas, mezglošanas paraugdemonstrējumi, jo šis rokdarbs ir kopējs abām
tautām.
Izstādes „Ražots Saldū” laikā Saldus pagasta pārvaldes stendā tiks
demonstrēti dažādi cimdu uzsākšanas varianti ar iespēju tos praktiski

iemācīties.

73.

Folkloras kopa „Zirņi"

Bērzu iela 4, Zirņu pagasts,
Saldus novads

Adīšanas meistarklase - pūra cimdi, dubultie cimdi, puscimdiņi, mauči un
zeķes - garās, pusgarās, kapzeķītes. Zirņu gatavošanas meistarklase.
Sarīkojuma noslēgumā - sadziedāšanās.

Talsu novads

74.

Talsu novada Kultūras,
sporta un tūrisma centra
struktūrvienība
Lielā iela 19/21, Talsi
Radošā sēta, Talsu
tautas nams

75.

TLMK „Kurši'',
Lauma Kaļķe

76.

TLMK „Kurši'',
Brigita France

77.
78.
79.
80.

TLMK „Nāmetiņš”,
Māra Mertena
TLMK „Nāmetiņš”,
Elita Šulce
TLMK „Nāmetiņš”,
Ilze Rozenberga
Vija Štrausa

Pastendes kultūras nams,
Skolas iela 2, Pastende, Talsu
novads
Pastendes kultūras nams,
Skolas iela 2, Pastende, Talsu
novads
Spāres muiža, Spāre, Talsu
novads
Spāres muiža, Spāre ,Talsu
novads
Spāres muiža, Spāre ,Talsu
novads
Spāres muiža, Spāre, Talsu
novads

TLMS „Dzīpars” - adīšana, tamborēšana un dažādas izšūšanas tehnikas.
Audēju kopa “Talse” – dažādas aušanas tehnikas, iepazīstināšana ar stellēm
un dažādiem rakstiem noaustajos audumos.
Mārtiņš Ķizulis - koka apstrādāšanas tehnikas, koka darinājumi.
Astrīda Smilktena - groziņu un citu lietu darināšana no kārklu klūdziņām.
Mājražotāju apvienība „Smuk’ dāvan’” - radošās darbnīcas.
Vakarā visus apmeklētājus ar latviešu tautas tradīcijām un folkloru
iepazīstinās folkloras kopa „Talsi” un uz lustīgu dancošanu aicinās tautas
muzikanti „Tals’ trimiš”.
Senākā adīšanas tehnika - adatas pinums.

Prievīšu, grāmatzīmju un jostu aušana uz kociņiem.
Meistardarbnīca „Talsu novada tautas tērpa krekla elementu (aproces,
apkakles, pleciņa) izšūšanas tehnikas”.
Tautisko jostu aušana uz stellēm.
Meistardarbnīca „Aušanas pamatprasmju apgūšana “Dari pats!””
Meistardarbnīca „Ūdenskliņģeri no senām Spāres muižas recepšu
grāmatām” - no mīklas sagatavošanas, kliņģeru veidošanas, vārīšanas,
cepšanas līdz brīnumjaukajam gatavības brīdim.

Ventspils
81.
82.

TLMS „Vīkale" ,
Jonika Tērvide
TLMS „Vīkale",
Inita Dzalbe

Skolas iela 3, Ventspils
Skolas iela 3, Ventspils

Praktiskās nodarbības tamborēšanā. Būs sagatavoti uzskates materiāli,
tehniskie zīmējumi un paraugi.
Ventspils villaines celu apaudu aušana (demonstrējums). Dalībnieki audīs
nelielas celainītes no saviem izvēlētajiem diegiem.

83.

TLMS „Drellītis”

Skolas iela 3, Ventspils

84.

Rokdarbu kopa
„Spārni”

Skolas iela 3, Ventspils

85.

Ventspils muzejs

Jāņa iela 17, Ventspils

Ziedaiņu un audeņu aušana.
Atvērtās darbnīcas un praktiskās nodarbības: mežģīņu raksti (Jonika
Tērvida); latvisko cimdu un zeķu daudzveidīgo rakstu ieadīšana mūsdienu
apģērbos un aksesuāros (Solvita Zarupska); mežģīņu raksti greznajās
tautiskajās zeķēs (Baiba Kečko).
Atvērtās darbnīcas. Ventspils muzeja Restaurācijas nodaļas speciālisti
sniegs konsultācijas par metāla, koka un papīra priekšmetu saglabāšanu un
pareizu lietošanu. Pasākuma apmeklētāji, iespēju robežās, varēs saņemt
padomus un praktisku palīdzību līdzi paņemto priekšmetu - ģimenisko
relikviju - apkopē.

Ventspils novads

86.

Zāļu sieva - Līga
Reitere

„Ģibaļi", Puzes pagasts,
Ventspils novads
(Ventspils - Rīga ceļa malā)

Meistarklase „Savvaļas aptieka" ārstniecības tējas, savvaļas garšaugi un zaļās receptes, ziedu skrubis, spirta
izvilkumi, ziedes, zāļu vannas, ziedu kūre pirtī.

Stacijas iela 8, Bēne, Auces
novads

Paraugnodarbības, meistardarbnīcas vai individuālas nodarbības pēc
apmeklētāju pieprasījuma. Joslu raksti dažādos izstrādājumos - segās,
brunčos, grīdceliņos. Josliņsegas aušana (Antoņina Klāsone), Zemgales
rakstaino brunču aušana (Jadviga Beisjuka), rožceliņa grīdsegas aušana
(Dace Zeica).

„Turķi", Ceraukstes pagasts,
Bauskas novads

Bronzas liešanas un rotkalšanas darbnīcas.
Praktisko iemaņu apgūšana seno tērpu darināšanā.

Dobeles Amatu māja,
Baznīcas iela 8, Dobele

Praktiskās nodarbības jostas ierīkošanai stellēs, jostas aušanas
demonstrējumi.

ZEMGALE
Auces novads

87.

TLMS „Bēne"

Bauskas novads

88.

Elīna Kūla-Braže,
Māris Braže
Dobeles novads

89.

Dobeles Amatu māja,
Rita Sidraba

90.

Dobeles Amatu māja,
Dace Marauska

Dobeles Amatu māja,
Baznīcas iela 8, Dobele

Praktiskās nodarbības vilnas vērpšanā ar ratiņu, vilnas kāršanā, dzijas
šķeterēšanā.

Jaunpils novads
91.

Biedrība "7 BALLES"

“Graudiņi”, Strutele, Jaunpils
pagasts

Radošā darbnīca sveču liešanā.

92.

Jaunpils Amatu māja

Jaunpils Amatu māja,
„Ērģelnieki”, Jaunpils

Audekla tapšanas process. Tautas tērpa audumu aušana stellēs ar velkamo
ierīci. Skalu grozu pīšanas darbnīca.

Diānas Pinumu Darbnīca,
„Avoti", Staburags,
Jaunjelgavas novads

Groza pamatnes izgatavošana no kārklu klūgām. Ievadkurss par materiālu
vākšanu, gatavošanu.

Skolas iela 2, Jelgava

Meistarklases stikla darbnīcā un darbā ar mālu.

TLMS „Valgunde"

Saules iela 2, Valgunde,
Jelgavas novads

Konsultācijas par dažādām rokdarbu tehnikām, iepazīšanās ar aušanas
procesu, aukliņu darināšana dažādās tehnikās.

96.

TLMS „Nākotne”

Skolas iela 2, Nākotne,
Glūdas pagasts, Jelgavas
novads

Konsultācijas par aušanas procesu, celu aušanas prasmju apguve.

97.

TLMS „Līve”

Jelgavas iela 4a, Līvbērzes
pagasts, Jelgavas novads

Dažādās rokdarbu tehnikās darinātu izstrādājumu iepazīšana, aušanas
procesa vērošana.

98.

Alberts Mednis

Līvbērzes kultūras nams,
Jelgavas iela 17, Līvbērzes
pagasts, Jelgavas novads

Alberts Mednis un folkloras kopa „Zemgaļi”. Trīsrindu ermoņikas spēle.
Instrumenta vēsture, īpatnības, pielietojums, spēlētprasmes apguve.

99.

Jelgavas folkloras kopa
,,Dimzēns'' un Nākotnes

Glūdas , kultūras nams
„Nākotne”, Skolas iela 3,Glūdas

Aicināti gan dejot gribētāji, gan muzikanti, lai kopā apgūtu Jurjānu Andreja
publicētos Bramberģes dančus.

Jaunjelgavas novads
93.

Diāna Rutkēviča
Jelgava

94.

Jelgavas bērnu un
jauniešu centrs „Junda”
Jelgavas novads

95.

kultūras nama bērnu
folkloras kopa
„Dzīpariņi"

pagasts, Jelgavas novads

Jēkabpils novads
100.

Jēkabpils novada
amatniecības centrs
„Rūme"

„Rūme”, Zasa, Jēkabpils
novads

Atvērtās darbnīcas „Sēlijas svilpavnieks". Svilpavnieku izgatavošana - no
visvienkāršākajiem līdz pat „ūdens dzeguzēm". Veidosim, glazēsim,
dedzināsim, svilposim!

Pilsrundāles bibliotēka,
„Zemzari” 30, Rundāles
pagasts

Stāstu vakars „Stāstus tinu kamolā". Rundāles pagastā pierakstītās pasakas
un dziesmas kokles skaņu pavadījumā.

Tukuma Audēju darbnīca,
Tidaholmas iela 3, Tukums

Mezglošanas pamatu apgūšana (Maija Smilga); dvieļu galu mezglošana
(TLMS „Durbe”). Iespēja pamēģināt kādu no mezglošanas tehnikām
(mezgliem), izgatavojot atslēgas piekariņu.

Rīgas iela 14, Tukums

Atvērta meistardarbnīca – koka karotes grebšana un dažādu kokamatnieku
rokas instrumentu paraugdemonstrējumi, ar iespēju dalībniekiem piedalīties
un izmēģināt pašam instrumentus darbībā koka apstrādē (ēvelēšana,
zāģēšana, kalšana, ciklēšana).

Rundāles novads
101.

Pilsrundāles bibliotēka
Tukuma novads

102.

Tukuma Audēju
darbnīca

103.

Biedrība „Koka dizaina
centrs"

104.

Irlavas kultūras nams
un biedrība „Irlavas
interešu klubiņš"

Vecumnieku novads

Irlavas kultūras nama zāle,
Irlavas pagasts,
Tukuma novads
Irlavas audēju darbnīca, Pasta
ēka, Irlavas pagasts, Tukuma
novads

Praktiskās nodarbībās: aušana, skalu groziņu pīšana, adīšana, darbs ar
mālu.

105.

Bārbeles pagasta Lauku
kapela „Savējie"

Bārbeles tautas nams,
Vecumnieku novads

Latviešu tautasdziesmu dziedāšana, kopīga sadziedāšanās, rotaļās iešana un
latviešu danči.

LATGALE
Baltinavas novads
106.

Baltinavas novada
etnogrāfiskais
ansamblis

Baltinavas kultūras nams,
Kārsavas iela 16, Baltinava

Pasākums „Deja un rotaļa". Rotaļdeju mācīšana. Paražas, mīklas un
sakāmvārdi, kas saistās tieši ar Baltinavas novadu.

Balvu novads

107.

Andris Ločmelis

Briežuciema tautas nams,
Briežuciems, Grūšļeva,
Briežuciema pagasts, Balvu
novads

108.

Balvu novada muzejs

Balvu novada muzejs,
Brīvības 46, Balvi

109.

Sabiedriskā labuma
organizācija „Tilžas
Rūķīši"

Brīvības iela 16b, Tilža,
Balvu novads

Meistardarbnīca: ādas mākslinieciskā apdare
Atvērtā meistardarbnīca „Ziemeļlatgales cimdi”. Cimdu adītāji no Balvu,
Baltinavas, Viļakas, Rugāju novadiem. Praktiski izzināt un apgūt
Ziemeļlatgalei raksturīgos cimdu rakstus, īpašās valnīšu darināšanas
tehnikas, krāsas. Bērniem – cimdu rūķīša adīšana. Jāņem līdz adāmadatas
un dzija!
Meistardarbnīca „Spilvenu pasaule", spilvenu darināšana dažādās tehnikās:
adīšana, tamborēšana, aušana, izšūšana. Spilvenu izstāde. Lielvārdes jostas
rakstu zīmju iepazīšana un Lielvārdes jostas aušana.

Dagdas novads

110.

Kultūras un mākslas
biedrība „Teira
Latgolys muoksla”

Muzejs „Andrupenes lauku
sēta", Skolas iela 5,
Andrupene, Dagdas novads

Meistarklases: koka karošu grebšana (Jānis Brils); skalu groziņu pīšana un
skalu groziņu rotājumu darināšana (Helēna un Broņeslavs Mundas);
iepazīstināšana ar māla trauku veidošanas ciklu (Ušpeļi no biedrības
„Malny Wylky”); celaiņu aušanas pamati (Viktorija Aleksejeva; latgaliešu
tradicionālo ēdienu gatavošana - asuškas, kļockas un pancaks (Skaidrīte
Pauliņa un Lilita Šatilova ). Dziedāšana, dejošana, rotaļās iešana, stāstu
stāstīšana kopā ar folkloras kopu „Sovvaļņīki”.

Parka iela 14 un
Parka iela 16, Ambeļi,
Daugavpils novads

Trīs atvērtās meistardarbnīcas: klūgu sloksnīšu pinumi (Osvalds
Skromāns), celu jostu darināšanas pamati (Vita Kāpostiņa-Tuče), latgaliešu
tradicionālo ēdienu meistardarbnīca (Dagmāra Skutele).

Daugavpils novads
111.

Ambeļu kultūras nams

Kārsavas novads
112.

IK „Dzīles"

Zaļā iela 9, Malnava,
Kārsavas novads

Maizes degustācija un kūkas cepšana.

Liepu iela 14a, Atašiene,
Krustpils novads

Atvērtā darbnīca. Sievu galvassegu piegriešana, izšūšana un sašūšana.
Priekšautu piegriešana un šūšana.

Tālavijas iela 27a, Ludza

Seno latgaļu rotu darbnīca (meistars Aleksandrs Lubāns). Meistara rotu
izstādes atklāšana, seno rotu darināšanas principi, ornamenta lietojums,
tehnikas, materiāli, pielietojums, kādas rotas elementa –zvaniņa, saktiņas,
spirālīšu rotājuma izgatavošana. Linu apstrāde un linu virvju apavu-peterņu
pīšana. Vienīgais Latvijā peterņu pinēja aroda pratējs Saļimons Ķipļuks.

Mājas „Ceriņi", Bondariški,
Pelēču pagasts, Preiļu novads

Aitas cirpšanas paraugdemonstrējums. Tiks demonstrētas zināšanas un
prasmes aitu cirpšanā ar dzirklēm, kā arī sniegti praktiski padomi un
informācija par nocirptās vilnas mazgāšanu, glabāšanu utt.

Krustpils novads
113.

Atašienes bibliotēka
Ludzas novads

114.

Biedrība „Ludzas
amatnieks”
Preiļu novads

115.

Ilona Karpušenko

Rēzekne
116.

TLMS „Dzīpariņš"

Amatu prasmju telpa „Lāde",
Krasta iela 31, Rēzekne

Meistardarbnīcas: adatas pinuma tehnika, izšūšanas tehnikas
etnogrāfiskajos kreklos un raksta ielāgošana tautas tērpa detaļās.

117.

Zemnieku saimniecība
„Apkalnmājas”,
Irēna Baufale, Pēteris
Reiniks

Nodibinājuma „Lauku
ekonomikas attīstībai
Rēzeknes novadā" un
veikaliņa „Zaļais" telpas,
Atbrīvošanas aleja 95c,
Rēzekne

Iepazīšanās ar ādas veidiem, zirglietām, iespēja izgatavot nelielu suvenīru
no ādas.

118.

Zemnieku saimniecība
„Rekļasola”,
Rozāliju Mežatuču

Nodibinājuma „Lauku
ekonomikas attīstībai
Rēzeknes novadā" un
veikaliņa „Zaļais" telpas,
Atbrīvošanas aleja 95c,
Rēzekne

Latviskās tējas mākslas noslēpumi. Dažādu zāļu tēju gatavošana un
baudīšana. Zāļu tēju īpašības un ietekme uz veselību.

Resursu centrs „Skreine",
Kurmenes iela 87, Rugāji

Izstāde „Rugāju rakstainie cimdi". Lektore L. Krēbse. Meistarklase
„Etnogrāfisko cimdu adīšana" (vadītāja M. Gailuma). Pieredzes apmaiņa ar
Baltinavas rokdarbniecēm, kas prezentēs Ziemeļlatgales cimdu adīšanas
tradīcijas.

Viduču pamatskola,
Semenova, Medņevas
pagasts, Viļakas novads

Tradicionālo Medņevas godu saldumu gatavošana. Īstas lauku tortes,
„žagariņu”, „rozīšu” un „austiņu” cepšana kopā ar Medņevas pagasta
saimniecēm un teicējām.

Rugāju novads

119.

Sieviešu biedrība
„Ūdensroze"

Viļakas novads

120.

Folkloras kopa „Egle”

Viļānu novads
Viļānu Kultūras nams,
Kultūras laukums 2, Viļāni
121.

Viļānu labdarības
biedrība „Atbalsts”

Labdarības biedrība
„Atbalsts”, Kultūras laukums
4A, Viļāni

Viļānu meistaru diena. Audēju darbnīca - lupatdeķa aušanas prasmju
apguve; Ziepju darbnīca - ziepju vārīšana; Kulinārijas darbnīca - Viļānu
„bibalkas” no Valentīnas Pudules mantojuma; dziesmas, dejas, rotaļas Stefanijas Uļanovskas vākums.

RĪGA
122.

Lietišķās mākslas
studija „Zemga"

KTMC „Ritums " Laimdotas
iela 42, Rīga

Ādas mākslinieciskā apstrāde.

123.

Rīgas Danču klubs

KTMC „Ritums”, Jauniela
29a, Rīga

Latviešu tradicionālās dejas, folkloras dejas un danči. Rīgas danču kluba
vadītājs - Valdis Putniņš.

TLMS „Dzīne"

KTMC „Ritums",
Pārdaugavas mūzikas un
mākslas skola, Graudu iela
59, Rīga

Karošu grebšana. Meistars - Krišs Erdmanis.

125.

TLMS „Rota"

KTMC „Ritums",
Pārdaugavas mūzikas un
mākslas skola, Graudu iela
59, Rīga

Aušana. Meistare - Aija Krūmiņa.

126.

TLMS „Gundega"

KTMC „Ritums", Laimdotas
iela 42, Rīga

Auduma apgleznošana.
Meistare - Baiba Osīte.

127.

TLMS „Vācelīte"

KTMC „Ritums”, Jauniela
29a, Rīga

Dažādas pinuma tehnikas un paliktņa pīšana.
Meistars - Harijs Reinvalds.

128.

TLMS „Valdziņš"

KTMC „Ritums", Laimdotas
iela 42, Rīga

Cimdu, zeķu un cepuru adīšana, lekcija par dažādu rakstu un krāsu
izmantošanu adījumos un
tamborējumos. Meistare - Dzidra Sabule.

129.

TLMS „Cēre"

KTMC „Ritums ", Laimdotas
iela 42, Rīga

Etnogrāfisku cimdu valnīšu adīšana. Meistare - Laura Krustiņa.

130.

TLMS „Rīdze"

KTMC „Ritums", Laimdotas
iela 42, Rīga

Aušana, meistara konsultācija. Meistars - Māris Maniņš.

131.

TLMS „Cilnis"

KTMC „Ritums", Laimdotas
iela 42, Rīga

Dekoratīvo priekšmetu metālapstrāde, to izgatavošana. Meistars - Longins
Švirevics.

132.

TLMS „Draudzība"

KTMC „Ritums", Laimdotas
iela 42, Rīga

Mauču adīšana, aušana.
Meistare - Irisa Blumate.

133.

TLMS „Kalvis"

KTMC „Ritums", Laimdotas
iela 42, Rīga

Arheoloģiskās rotas mūsdienu apģērbos - lekcija, ekspresizstāde un
paraugdemonstrējumi. Meistari - TLMS „Kalvis" dalībnieki.

124.

134.

TLMS „Vasa"

KTMC „Ritums", Laimdotas
iela 42, Rīga

Iepazīšanas ar pīšanas materiāliem, to sagatavošanu pīšanai, mezglu
pinums. Meistare - Maija Maskalāne.

135.

TLMS „Plastika"

KTMC „Ritums", Laimdotas
iela 42, Rīga

Ādas mākslinieciskā apstrāde.
Meistare - Džeima Kriķe.

136.

TLMS „Bārbele"

KTMC „Ritums”, Jauniela
29a, Rīga

Frivolitē mežģīņu darināšana, celošana, tamborēšana.
Meistare - Dagmāra Prīberga.

137.

Lietišķās mākslas
studija „Jumis"

KTMC „Ritums", Krēslas iela Saktu darināšana, lodēšana, gredzenu gatavošana. Meistars - Agris
3, dz.1, Rīga
Kramiņš.

138.

Folkloras kopa „Laiva"

KTMC „Ritums”, Jauniela
29a, Rīga

Šūpuļdziesmas jaunajām māmiņām, vecākiem ar bērniem, citiem
interesentiem. Šūpuļdziesmas mācīs Anda Ābele.

139.

VEF Kultūras pils,
TLMS „Atkalnis"

Brīvības gatve 266, Rīga

Radošā darbnīca un amata demonstrējumi. Adīta tērpa detaļu izgatavošana
– saīsināto kārtu adīšanas demonstrējumi, saīsinātās kārtas nozīmība tērpa
darināšanā. Pīnītes - aprocei un „paķeles”- zeķu auklas -darināšana. Tērpu
demonstrējumi.

140.

VEF Kultūras pils,
TLMS „Māra"

Brīvības gatve 266, Rīga

Radošā darbnīca - svilpavnieku izgatavošana, keramikas darbu formēšanu
ar rokām, dekorēšana.

141.

VEF Kultūras pils,
TLMS „Saule"

Brīvības gatve 266, Rīga

Radošā darbnīca - dažādas formas trauku formēšana un svilpavnieku
veidošana.

142.

VEF Kultūras pils,
folkloras kopa „Rija"

Brīvības gatve 266, Rīga

Rotaļas, spēles un danči tautas muzikantu pavadībā, iepazīšanās ar
atsevišķiem tautas mūzikas instrumentiem.

143.

Tautas tērpu centrs
„Senā Klēts"

Rātslaukums 1, Rīga

Etnogrāfisko cimdu adīšanai (Ilze Kopmane), jostu un celaiņu aušana
(Dagnija Pārupe), cimdu adīšana ar vienu adatu (Madara Briede).

144.

Rīgas Kultūras centrs
„Iļģuciems”

Lidoņu iela 27, k-2,Rīga

Tikšanās ar septiņu Tautas lietišķās mākslas studiju vadītājiem, kas stāstīs,
rādīs un dos iespēju arī katram pašam pamēģināt kādu no amatiem.

145.

Rimantas Pagiris

Rīgas Kultūras centrs
„Iļģuciems”,
Lidoņu iela 27k 2, Rīga

Iepazīšanās ar lietuviešu ermoņiku, kā arī lietuviešu un latviešu tautas
melodijām un dziesmām.

146.

Rīgas Kultūras un
tautas mākslas centrs
„Mazā ģilde”

Amatu iela 3/5, Rīga

Tautas lietišķās mākslas studiju amatu prasmju demonstrējumi.

147.

LFK tautasdziesmu
projekta dalībnieces Una Smilgaine, Baiba
Krogzeme-Mosgorda,
Elga Melne, Beatrise
Reidzāne

LU LFMI Latviešu folkloras
krātuve, Mūkusalas iela 3,
515. telpa, Rīga

Meistardarbnīca „Tautasdziesmas ceļš no teicēja līdz grāmatai”:
1) iepazīstināšana ar tautasdziesmu nozīmīgākajiem publicējumiem;
2) treniņi tautasdziesmu satura izpratnē (simbolika, tēli, valodas īpatnības);
3) tautasdziesmu tekstu kārtošana, „salasot” vienas dziesmas variantus un
„būvējot” tipu. Mazākiem bērniem – tautasdziesmas otras puses meklēšana.

148.

Māra Vīksna, LFK
fondu glabātāja

LU LFMI Latviešu folkloras
krātuvē, Mūkusalas ielā 3,
515. telpa, Rīga

Lekcija un ekskursija „ Krišjāņa Barona Dainu skapis un Latviešu folkloras
krātuves vākumi” . Lekcija un saruna, iepazīstoties ar LFK arhīva
rokrakstiem, nozīmīgākajiem publicējumiem un K. Barona Dainu skapi.
Iespēja meklēt savus radiniekus folkloras vācēju sarakstos.

149.

Aldis Pūtelis, LFK
audiovizuālā arhīva
pārzinis

LU LFMI Latviešu folkloras
krātuvē, Mūkusalas iela 3,
515. telpa, Rīga

Meistardarbnīca „Folkloras vākšana. No bloknota līdz datnei.” Ar kādiem
rīkiem var dokumentēt folkloru, kā to darīt ar to, kas pie rokas, kā vislabāk
to darīt, kur un kā likt to, kas „notverts”? Pasākuma gaitā tiks parādītas
dažādas ierīces, dota iespēja pamēģināt ar tām darboties un visbeidzot –
dokumentēt reālu materiālu.

Guntis Pakalns

LU LFMI Latviešu folkloras
krātuve, Mūkusalas iela 3,
515. telpa, Rīga

Meistardarbnīca „Stāstnieki senatnē un mūsdienās”. Iepazīstam stāstus un
stāstniekus, ielūkojoties dažādu laiku publicējumos, ieklausoties ierakstos
un savā pieredzē. Sarunas par to, kā stāstus (arī anekdotes, spoku stāstus
utt.) atrast, atcerēties, stāstīt un pielietot. Dalāmies ar stāstiem, izbaudot
stāstīšanas situāciju burvību.

150.

151.

Kristīne Pokratniece,
Elīna Gailīte

LU LFMI Latviešu folkloras
krātuve, Mūkusalas ielā 3,
515. telpa, Rīga

“Ceļvedis virtuālajā folkloras krātuvē garamantas.lv”. Iepazīstināsim ar
virtuālās folkloras krātuves veidošanu un tajā atrodamajiem materiāliem.
Parādīsim, kā ikviens var līdzdarboties virtuālās krātuves veidošanā un
pilnveidošanā. Iemācīsim, kā virtuālajā krātuvē atrast sava novada, savas
skolas vai priekšteču folkloras materiālus, kā tos izmantot un papildināt.

152.

Podnieks Juris
Tumulkāns

Pīļu iela 15, Rīga

Darbu demonstrējums, dažādas formas trauku un svilpavnieku veidošana.

153.

Tautas lietišķās mākslas
Merķeļa iela 13, 402-5, Rīga
studija „Rezēda"

154.

Pelestaka IK

Berga Bazārs,
Dzirnavu iela 83/85, Rīga

Gadskārtu ieražu rotājumu - vainagu vītņu, masku izgatavošana.

Arheoloģisko tērpu atdarinājumu ekspozīcija. Praktiski demonstrējumi ar
piedalīšanos darināšanas tehnoloģijās - materiālu izvēle, piegrieztnes
konstruēšanas principi, šūšanas tehnikas.

