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AMATNIEKU UN 
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Projekti, pasākumi, sadarbība 
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 Amatniecības un mājražošanas  
attīstība  Apes novadā   

 
• Ape (Hoppenhofa) - amatnieku un tirgotāju miestiņš 

(pilsēta - no 1928.g.); 

• Amatniecības un mājražošanas prasmes  pārmantojas no 
paaudzes paaudzē; 

• Pierobežas  un  Vidzemes šosejas ietekmē -  dažādu  
kultūru elementu  mijiedarbība, pieredzes apmaiņa; 

• Radoši cilvēki - mūsu novada bagātība; 

• Izejvielu bāze (koksne, māls, dolomīts u.c. dabas 
materiāli); 

• Amatu meistaru (kokamatnieku, rokdarbnieku, pinēju) 
darbu izstādes, tirgi. 

   



Gadatirgi un tirdziņi  
Apes novadā - pašvaldības 
rīkoti pasākumi 
  
• Pavasara, Rudens gadatirgi; 

• Pilsētas svētku tirdziņi Apē; 

• Rudens andele Gaujienā; 

• Tematiskie tirdziņi  tautas  namā– Lieldienās 
un Ziemassvētkos +  radošās darbnīcas 
 

Bezmaksas tirdzniecības vietu rezervēšana Apes novada 
tirgotājiem. Nodrošinājums ar galdiņiem, publicitāte. 

 



Mūsu čaklās rokdarbnieces  
gadatirgū  



Mājražotāju un amatnieku piedāvājums  
Apes pilsētas svētku tirdziņā  



Biedrības „Radošo ideju centrs”  
dalībnieku darbi pilsētas svētku tirdziņā 



Projekti, kas ietver  amatniecības un 
mājražošanas veicināšanu  2009.-2014. 

  
• „BUY LOCAL/Pērc vietējo preci!” Ilgtspējīga vietējo dabas resursu un 

kultūras mantojuma izmantošana Setomaa un Apes reģionos. Pētījumi, 
rokasgrāmatas, apmācību semināri, pieredzes apmaiņas braucieni, 
kokapstrādes aprīkojuma iegāde novada skolām, tirgi-izstādes, amatnieku 
dalība  Lindoras tirgū (EE), Buklets. 

• „STILL ACTIVE/Joprojām aktīvs!” Pārrobežu sadarbības veidošana 
starp pamatiedzīvotājiem, lai attīstītu ilgtspējīgas Latvijas- Igaunijas 
pierobežas kopienas (rokasgrāmata, apmācību semināri, tirgus Varstos 
(EE). 

• „IDEA ON THE BORDER/Ideja uz robežas” -  pārrobežu 
amatniecības/mājražošanas tīkla veicināšana:  dažādu amatu prasmju 
apmācība,  pārrobežu tirgu organizēšana Apē un Monistē (EE). 

• „CHARTS” - Kultūras mantojuma pievienotā vērtība reģionālajā politikā. 

• „HERITAGE BUSINESS” - Kultūras mantojuma un dabas resursu 
izmantošana uzņēmējdarbības attīstībā pierobežas reģionos: apmācību 

semināri, pieredzes apmaiņas braucieni, skolēnu mācību uzņēmumi. 

 



Apes novada lauku labumu stends 
Lindoras tirgū Igaunijā 



Projekta „Buy 
local” izdevums -  

Setomaa reģiona 
un Apes novada  

uzņēmēju katalogs 
latviešu un igauņu 

valodā. 
 

Mājaslapa 
www.setoape.eu 



 Apes novada lauku labumu  
maršruts – no 2010.gada 



Lauku labumi- bukletā „Apes novads” - 2014 

 



Buklets „Apes novads”, izdots arī 
krievu, igauņu un angļu valodā 



Zemnieku saimniecība „Kalnarušķi”  
Apes pagastā,  

www.kalnaruski.lv 



Lauku sētā „Ceriņi” Līvēs,  
Virešu pagastā - mājražojumu 

degustācijas 



SIA „Very berry”  
veselīgā produkcija no 

Kalnapurva un  
cehs Dārzciemā, 

Gaujienas pagastā  
www.veryberry.lv 



SIA „Granitex” 
bruģakmens un 
apdares plākšņu 

ražošana 



SIA „TTR company” 
metāla konstrukciju 

un to sastāvdaļu 
ražošana, 

pulverkrāsošana 



SIA „WOOD LV”- koka 
izstrādājumu, kubulu  ražošana 



Klūgu un meldru 
pinēja Modra 

Strauta darbnīca 
„Silamiķītēs”, 
Apes pagastā 



Koka darbu meistars  
Zigurds Šķepasts 



SIA „Andas darbnīca” 
www.andasdarbnica.lv 

Zīmols „ AnDa Natural”,  
konti Twitter un Facebook  

 

  

http://www.andasdarbnica.lv/


Apes amatnieku darbi pilsētā 
Koka izstrādājumu meistaru -  Bernardu ģimenes   

gatavotās norādes 



Vēja spāru rekonstrukcija Pasta ielā 8  
Meistars: Aivars Dzenītis 



Uzņēmēju un amatnieku kopdarbs 
– soliņi Apes pilsētvidē 



Biedrība „Radošo 
ideju centrs” - 

izstādes un 
tirdziņi, sertificēta 
virtuve, 3 stelles,  

telpas apmācībām 
un semināriem  



Vizītkartes un bukleti -  ceļi uz  

ražotāja atpazīstamību 



Apes novadā darbojas  skolēnu mācību firmas, kas 
apgūst  uzņēmuma veidošanu un likvidāciju, 

produkcijas ražošanu, tirgošanu un mārketingu 
 



D.Ozoliņa Apes  vidusskolas skolēnu mācību uzņēmuma 
dalībnieki – konkursa  1. vietas ieguvēji  kopā ar konsultanti  

sk. Celenbergu un Apes novada domes priekšsēdētāju A. Harju  
2014. g. novembrī Varskā (EE) 

 



 
 

  

• Labas idejas , sadarbības partneri un  amatu mācekļi  
radušies, pateicoties pašvaldības īstenotajiem 
projektiem;  

• Patīk  piedalīties tirgos, komunikācija ar cilvēkiem, 
rodas jauni kontakti; 

• Pozitīvi, ka aktīvi darbojas Apes novada  
uzņēmējdarbības speciāliste un projektu vadība; 

• Vietējiem pircējiem  ir maza pirktspēja , tādēļ tiek 
meklēta iespēja produkciju pārdot  tirgos Rīgā, 
Igaunijā,  pasūtījumi no ārzemēm (UK, Vācija, 
Dānija, Japāna); 

• Nelielā ražošanas apjoma dēļ nesaredz jēgu 
reģistrēties. 

 Apes novada  amatnieku un 

mājražotāju 

Atziņas: 



 
 

  
• Lai uz tirgiem aizved pašvaldība  (jo nav 

sava transporta); 
• Savus ražojumus  tirgot speciālā 

veikaliņā (ideja par „mobilo tirgotavu”); 
• Vēlētos iesaistīties tūrismā, bet pašlaik 

nav tādu iespēju; 
• Jāatjauno pastāvīgā darbu izstāde. 

 Apes novada  amatnieku un 

mājražotāju 

Vēlmes: 



 
 

  

• Vecākajai amatnieku  paaudzei nepietiekamas 
prasmes  darbā ar modernajām tehnoloģijām, 
internetu, e-pastu; 

• Nav pienācīgu telpu, lai savu 
saimniecību/darbnīcu rādītu tūristiem; 

• Radošāk  domāt par  piedāvājumu, „odziņu” , iet 
līdzi laikam (telefona maciņi, auto apkakles…); 

• Censties mācīties , apmeklēt seminārus, mācību 
ekskursijas; interesēties par jaunumiem; 

• Vairāk pašiem aktīvi darboties, reklamēties,  
veidot vizītkartes, bukletus, mājaslapas; 

• Jāiedrošina reģistrēt saimnieciskā darbība, tas 
ļaus   iesaistīties projektos. 

 Apes novada  amatnieku un 

mājražotāju 

Lietas, kas jāpilnveido: 



Paldies par uzmanību!  

 

 

 

Astra Binde, 

Apes tūrisma darba organizatore, vides gids 

Apes tūrisma informācijas punkts, 

Ape, Skolas iela 4 

Tel: 22037518, 64322273, e-pasts: tic@ape.lv 

www.apesnovads.lv 

 

mailto:tic@ape.lv
http://www.apesnovads.lv/

