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• „Satiec savu meistaru!” ir 2009. gadā aizsāktās 
Tradicionālo prasmju skolas turpinājums, kas šobrīd 
iekļaujas kopīgā Eiropas projektā „Eiropas amatu 
prasmju dienas”. 

 

• Līdzīgi pasākumi, kur tradicionālo prasmju zinātāji uzņem 
pie sevis mācekļus, vienlaikus notiek arī Francijā, 
Spānijā, Itālijā, Beļģijā un citās pasaules valstīs. 

 

• Aizvadītajos gados „Satiec savu meistaru!” apmeklējuši 
vairāk nekā 10 tūkstoši dažādu paaudžu interesentu, un 
ik pavasari pasākums sabiedrībā kļuvis par gaidītu 
notikumu.  
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www.jurneesdesmetiersdeart.eu 



Amatniecības dienu rīkošana Eiropā aizsākās 
2002. gadā ar Francijas amatniecības institūta 
(Institut national des Métiers d'Art) 
organizētajām amatniecības dienām un turpinās 
ar Spānijas (Fundación Española para la 
Innovación de la Artesanía (Fundesarte)) un 
daļēju Šveices un Itālijas līdzdalību. 

  

Šo organizāciju mērķis bija piešķirt šīm dienām 
Eiropas dimensiju un aicināt šajā iniciatīvā 
iesaistīties vairākas Eiropas valstis. 

 



www.satiecsavumeistaru.lv  

http://www.satiecsavumeistaru.lv/










Pasākuma “Satiec savu meistaru!” mērķi: 

 

• sekmēt Latvijas nemateriālā kultūras 
mantojuma saglabāšanu; 

 

• stiprināt sabiedrībā lokālās kultūras identitātes 
un vērtību apziņu. 

 



Pasākuma uzdevums: sekmēt vietējo kopienu, 

nevalstisko organizāciju, valsts un pašvaldību 

institūciju un privāto organizāciju iesaistīšanos 

Meistaru apzināšanā un popularizēšanā, radot 

viņiem iespēju: 

• demonstrēt savas zināšanas un prasmes; 

• dalīties savās zināšanās un prasmēs, ļaujot tās 
izmēģināt un apgūt ikvienam interesentam; 

• atrast mācekļus un sekotājus, kuri vēlas Meistara 
zināšanas un prasmes iepazīt, izzināt, apgūt un 
pārmantot. 

 



Saglabāšana - nozīmē veikt darbības, kuru mērķis ir 
nodrošināt nemateriālā kultūras mantojuma dzīvotspēju, 
ieskaitot tā atpazīšanu, dokumentēšanu, pētniecību, 
saglabāšanu, aizsardzību, popularizēšanu, vērtības 
nostiprināšanu, tālāknodošanu, it īpaši ar formālās un 
neformālās izglītības palīdzību, kā arī atdzīvināt šī 
mantojuma dažādus aspektus. 

Meistars – nemateriālā kultūras mantojuma lietpratējs, kas 
pārmantojis vai izglītības ceļā apguvis vienu vai vairākas 
nemateriālā kultūras mantojuma izpausmes, praktizē tās un 
savā darbībā ir sasniedzis tādu kompetences pakāpi, lai 
tiešā vai pastarpinātā veidā spētu nodot tālāk citiem savas 
zināšanas un prasmes, sekmējot konkrētas nemateriālā 
kultūras mantojuma izpausmes saglabāšanu un ilgtspēju. 

 



Pasākuma norises formas: 

 

• pasākuma formas var būt atvērtas meistardarbnīcas, 
individuālas nodarbības, paraugstundas, 
paraugdemonstrējumi un koncerti, publiskas sarunas un 
diskusijas, t.sk. medijos, lauka pētījumi u.c. pasākuma 
norisēm piemērotās vietās;  

• rekomendējama ir pasākuma norišu filmēšana - Meistara 
darba fiksēšanu - pamats metodikas „Zināt kā!” izveidei; 

• pasākuma dalībnieku aktīva sadarbība ar vietējiem 
plašsaziņas līdzekļiem (sabiedrības līdzdalība). 
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www.lnkc.gov.lv  

http://www.lnkc.gov.lv/


Paldies! 
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