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Aušanas darbnīcas “Vēverīšas” attīstība 

• 1972. – 1996. gads: tautas lietišķās mākslas studijas 
“Madara” vadīšana Cēsīs; 

• 1993. gads – pirmais tautas lietišķās mākslas salons 
Cēsu vecpilsētā (Līvu laukums); 

• 1997. – 2003. gads – tautas lietišķās mākslas salons 
un meistaru konsultācijas centrs Cēsu vēstures un 
mākslas muzejā; 

• No 2004.gada – tiek dibināta aušanas darbnīca 
“Vēverīšas” - > izstāžu zāle “Vecpilsēta” - > šobrīd 
Cēsu vecpilsēta aušanas darbnīca “Vēverīšas” un 
patstāvīga tautas tērpu ekspozīcija, konsultācijas. 

40 gadu pieredze un attīstība 





“Vēverīšu” produkts aušanas darbnīcā: 

• Tautastērpi un visa to 
komplektācija: 

– audumi; 

– jostas; 

– zeķes; 

– cepures; 

– blūzes, vestes; 

• Arheoloģiskās villaines; 

• Suvenīri – keramika,  

 dzintara izstrādājumi u.c. 





Papildus produkts un pievienotā vērtībā: 

• Tūristiem darbnīcā paraugdemonstrējumi 
un pašiem iespēja sēsties stellēs un aust; 

• Skolu un tehnikumu audzēkņu ekskursijas, 
prakses vietu nodrošināšana; 

• Publikācijas dažādos izdevumos (Praktiskie 
rokdarbi, Praktiskais latvietis, LA u.c.) ar 
mērķi popularizēt un saglabāt tautas 
mākslas mantojumu nākamajām paaudzēm; 

• Izdota grāmata “Piebalga ir, bija un būs”. 

 







“Vēverīšu” darbi Latvijas tirgū 
un dažādos pasākumos 



Kur piedalāmies? Kā pārdodam? 

• Dažādas izstādes (piemēram, “Balttour”); 

• ES projektu un vietējo pašvaldību pasūtījumi; 

• Skates un Dziesmu un deju svētku Republikas izstādes 
(iegūta Dziesmu un deju svētku Lielā balva); 

• “Satiec savu meistaru” – meistarklases, apmācības; 

• Ikgadējais Brīvdabas gadatirgus; 

• Pilsētas svētki – Rīga (Vērmanes dārzs); 

• Pasākumi – “Vecpiebalga atver durvis!”, tirdziņš – 
pikniks “Ar gardu muti Valmiermuižā”, Straupes tirdziņā 
īpašos pasākumos u.c. 

• Produkcija Meistaru ielā Vecrīgā zem Rīgas domes; 

 

 





Sadarbības piemērs 
Porcelāna krūzītes no meistara Jāņa Roņa kolekcijas 



“Vēverīšu” darbi ārvalstu tirgū 
un dažādos pasākumos 



• Organizētas un iekārtotas tautas lietišķās 
mākslas izstādes Zviedrijā (Linčepinga), 
Beļģijā (Brisele, Brige), Vācijā (Ahima), 
Lietuvā (Alitus), Francijā (Kvimpera), Itālijā 
(Boloņa), Krievijā (Maskava) u.c.; 

• Hanzas dienās Vācijā (Lineburga, Herforda, 
Lībeka); 

• Pārstāvēta Latvija Pasaules Tautas 
amatniecības un kultūras produktu EXPO 
2013. un 2014.gadā Ķīnā; 

• Dalība ar produkciju dažādos gadatirgos un 
citos pasākumos (Z-svētku tirgus Rostokā). 







Panākumu atslēga? 

• Pacietība un neatlaidība, kā arī precizitāte; 

• Darīt visu pašam! 

• Sadarbība ar ieinteresētajām pusēm: 

– Vecpiebalgas novada pašvaldība; 

– Latvijas Nacionālais kultūras centrs;  

– Tautas mākslas savienība; 

– Vidzemes Tūrisma asociācija un dažādi 
Vidzemes TIC u.c. 

• Attieksme 



Paldies par Jūsu uzmanību! 

 

 

Weavers' workshop "Veverisas"/  

Aušanas darbnīca "Vēverīšas" 

www.veverisas.lv 


