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 14.gadsimts- pirmās amatniecības organizācijas Latvijā

 1935.gads- nodibināta mūsdienīga Amatniecības kamera

 1940.gads- okupācija pārtrauc kameras darbību

 1966.gads- r/a « Daiļrade» 

 1993.gads- LR Saeima pieņem likumu «Par amatniecību» 

 Latvijas amatniecības kamera:

 organizē amatapmācību;

 nosaka un piešķir amatnieka kvalifikāciju;

 reģistrē amata meistarus, zeļļus un mācekļus, veic amatniecības uzņēmumu un 

meistardarbnīcu uzskaiti;

 ved amatniecības reģistru.

Amatniecība Latvijā



 Amatniecība- iztikas avots visos laikos

 Amatnieku biedrības

Mērķis- saglabāt un popularizēt sava novada amatniecību un mākslas unikalitāti, 

nodot seno amatu prasmes jaunajai paaudzei 

 Amatu mājas- Ventspils, Amata, Drabeši, Līgatne, Dobele, Beverīna

 Amatnieku nams Liepājā

 Pārtikas amatnieki

Amatniecība Latvijā



Daiļrade Preiļos

 1966.gads «Suvenīrs»

 1967.gads r/a «Daiļrade»

 1993.gads valsts uzņēmums SIA «Daiļrade»

 Preiļos 28 gadus r/a „Daiļradi” vadīja Albīna Ancāne- tautas daiļamata

meistare, kas amata prasmes apguva no savas māmiņas Veronikas

Kotānes.



Tautas daiļamata meistare Albīna Ancāne



Keramiķis Polikarps Čerņavskis

Triju zvaigžņu ordeņa virsnieks



Preiļu amatnieku biedrība «AUSTRA»

 2016.gada 27.janvārī

 Šobrīd apvieno 29 dažādu 

amata meistarus.















Grāmatas SAIMINĪKA PRĀCA izdošana

 2016.gada 30.septembrī Preiļu novada Salas pamatskolā prezentācijas pasākums



Grāmatas SAIMINĪKA PRĀCA izdošana

 Amatnieku darbu izstāde

 Pagātnes un nākotnes savīšana un 

attīstīšana

 Grāmatas papildināšanas 

nepieciešamība- līdz Latvijas 

simtgadei- 100 amatniekus 

grāmatā



 Ziemassvētku izstādes- pārdošanas organizēšana

 Radošo darbnīcu vadīšana

 2017.gada 27.janvārī nosvinēta gada jubileja ar amatnieku 

darbu izstādi- pārdošanu.

 Piedalāmies projektos ar darbu (jostu aušana deju kolektīviem, 

tautisko brunču aušana) izgatavošanu

 Amatnieku darinājumi tiek dāvināti un prezentēti valsts un 

starpvalstu pasākumos

 Amatnieki savas prasmes rāda un māca arī Vislatvijas 

pasākumā «Satiec savu meistaru» 

« Austra» darbojas



Pasākumi, kas vieno amatniekus
 Radošās darbnīcas:

 Keramikas;

 Koka;

 Filcēšanas;

 Aušanas;

 Tautisko kreklu šūšanas.

 Izstādes un izstādes – pārdošanas:

 Ziemassvētku tirdziņš Preiļu Centrālajā bibliotēkā;

 Jāņa Ziemeļa pulksteņu izstāde Preiļu Centrālajā bibliotēkā;

 Tirdziņš Preiļu pilsētas svētkos 2017.gadā;

 Ikgadējs tirgus Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā.

 Atvērta « Stila un pērļu studija» Preiļos- izstāde (iespēja iegādāties darbus)

 Sadarbība ar citām amatnieku biedrībām.



Radošās darbnīcas



Amatnieku darbu izstādes



Preiļu leļļu galerijas meistare



Amatniekiem:

 Mūs atbalsta:

 Preiļu novada dome;

 Preiļu NVO;

 Viduslatgales pārnovadu fonds Preiļu 

nodaļa;

 Preiļu Galvenā bibliotēka

 Mūsu sāpe:

 Telpu trūkums;

 Mūs nesaprot;

 Reklāma.



Paldies par uzmanību!

Uz sadarbību!
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