DAUGAVPILS NOVADĀ UZSĀKTA PROJEKTA
“SENO AMATU JAUNĀ DZĪVE” REALIZĀCIJA

PROJEKTA PIRMĀ ZIŅU LAPA
Plašāka informācija par projekta ieviešanu atrodama
Daugavpils novada domes un Naujenes Novadpētniecības
muzeja mājas lapā:
•
•

•

https://www.daugavpilsnovads.lv/uzsakta-projekta-senoamatu-jauna-dzive-realizacija/
https://www.daugavpilsnovads.lv/daugavpils-novadauzsakta-projekta-seno-amatu-jauna-dzive-realizacja/
http://naujenesmuzejs.lv/daugavpils-novada-uzsaktaprojekta-seno-amatu-jauna-dzive-realizacija/

Daugavpils novada Kultūras pārvalde sadarbībā ar Nacionālo Polockas vēstures un kultūras
muzeju – rezervātu un Zinātniski pētniecisko kultūras institūciju “Braslavas rajona muzeju
apvienība” [Baltkrievija] 2019. gada 18. jūnijā ir uzsākusi projekta ENI – LLB – 1 – 216
“Dvinas / Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte,
saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei" [akronīms “Seno amatu jaunā dzīve”]
realizāciju. Šo projektu Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas
Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam finansē Eiropas Savienība.
Projekta mērķis ir izpētīt un saglabāt Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju
tradicionālās amatu prasmes un nodot tās nākamajai paaudzei, izmantojot muzeju
izglītojošās programmas, radošās darbnīcas, izstādes, kā arī inovatīvas izglītojošas
metodes, kuras balstītas tiešā komunikācijā ar vietējiem amatniekiem. Projekta kopējās
izmaksas ir 122 258,00 EUR, no kurām Eiropas kaimiņattiecību instrumenta līdzfinansējums
ir 90% jeb 110 032,20 EUR, valsts budžeta dotācija ir 2645,35 EUR un Daugavpils novada
pašvaldības līdzfinansējums ir 2645,35 EUR. Projekta īstenošanas laiks ir 20 mēneši.

Šo projektu Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas
kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam finansē Eiropas Savienība. Projekta
mērķis ir izpētīt un saglabāt Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālās
amatu prasmes un nodot tās nākamajai paaudzei, izmantojot muzeju izglītojošās
programmas, radošās darbnīcas, izstādes, kā arī inovatīvas izglītojošas metodes, kuras
balstītas tiešā komunikācijā ar vietējiem amatniekiem.

NAUJENES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS SĀK APZINĀT DAUGAVAS IELEJAS TERITORIJAS
IEDZĪVOTĀJU SENĀS AMATU PRASMES UN FOLKLORAS MANTOJUMU
No 2019. gada novembra mēneša Naujenes Novadpētniecības muzejs sāk sagatavošanās darbus pārrobežu
etnogrāfiskai ekspedīcijai Daugavpils novadā. Ekspedīcija tiks organizēta projekta ENI – LLB – 1 – 216 “Dvinas /
Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai
paaudzei" [akronīms “Seno amatu jaunā dzīve”] ietvaros.
Ekspedīcijas gaitā tiks pētītas Daugavpils novada iedzīvotāju tradicionālās amatu prasmes un folkloras mantojums. Īpaša
uzmanība tiks pievērsta ļoti senām, mūsdienās jau aizmirstām amatu prasmēm. Naujenes Novadpētniecības muzejs
lūdz pagasta pārvalžu, bibliotēku, kultūras namu un skolu palīdzību seno amata prasmju apsekošanā un apzināšanā.
Muzeja darbinieki būs pateicīgi par jebkuru informāciju, kura attiecas uz:
1) pagastā zināmām rokdarbniecēm [šuvējām, izšūvējām, audējām, adītājām, knipelētājām, tamborētājām, filcētājām]
un rokdarbnieču atstāto mantojumu;
2) amatniekiem, kuri nodarbojušies ar kokapstrādi, galdniecību, mēbeļu u.c. sadzīves priekšmetu izgatavošanu, grozu
pīšanu [no klūgām, skaliem, saknēm, salmiem], akmens, ādas apstrādi, virvju vīšanu, karošu grebšanu, podniecību,
kurpniecību, zirglietu izgatavošanu utt.. un viņu atstāto mantojumu;
3) dziesmu, pasaku, mīklu un dažādu nostāstu un vakarēšanas tradīciju zinātājiem.
2020. gada 1.pusē tiks organizēti ekspedīcijas dalībnieku izbraukumi. Pirmkārt, tiks apsekoti pagasti Daugavas ielejas
tuvumā. Muzeja darbinieki būs ļoti pateicīgi par iespēju tikties ar seno amata prasmju glabātajiem vai to tuviniekiem,
pierakstīt atmiņas, ielūkoties ģimeņu foto albumos, dokumentos un nobildēt saglabājušos priekšmetus.
Ekspedīcijas aktivitātēs tiks iesaistīti nemateriālā kultūras mantojuma un zinātniski pētnieciskā darba eksperti.
Ekspedīcijas laikā iegūtā informācija tiks atspoguļota izdevumā “Seno amatu jaunā dzīve”, savāktie priekšmeti eksponēti
Naujenes muzejā izstādē, savukārt daļa folkloras materiāla izdota skaņu diskā.
Informāciju var iesniegt pa tālruni 29468988 vai e -pastu naujenesmuzejs@inbox.lv

Attēlā: audēja Monika Plociņa no Nīcgales pagasta
Dukuriešiem, ~1960

DAUGAVPILS NOVADA IEDZĪVOTĀJI TIEK AICINĀTI PIETEIKTIES DALĪBAI ETNOGRĀFISKĀ
NOMETNĒ BALTKRIEVIJĀ
Daugavpils novada Kultūras pārvalde aicina novada kultūras iestāžu darbiniekus un iedzīvotājus pieteikties bezmaksas izglītojošai etnogrāfiskai nometnei, kura tiks
organizēta šī gada 19.- 25 . novembrī Braslavā, Baltkrievijā. Nometnes darba valoda: krievu. Pieteikties dalībai tiek aicināti dažāda vecuma pārstāvji no 18 gadiem, kurus
interesē tradicionālo amatu prasmju izzināšana nepastarpinātā komunikācijā ar vietējiem amatniekiem, etnogrāfiskā un folkloras mantojuma izpēte. Daugavpils novadu šai
nometnē pārstāvēs 5 dalībnieki, kuri tiks atlasīti balstoties uz iesniegto motivācijas vēstuli.
Nometnei jāpiesakās līdz šī gada 31.oktobrim,
nosūtot motivācijas vēstuli uz e - pastu
naujenesmuzejs@inbox.lv. Tālrunis uzziņām +65471321
Nometni organizē Zinātniski pētnieciskā kultūras
institūcija “Braslavas rajona muzeju apvienība” sadarbībā ar
Daugavpils novada Kultūras pārvaldi un Nacionālo Polockas
vēstures un kultūras muzeju – rezervātu” [Baltkrievija]
projekta ENI – LLB – 1 – 216 “Dvinas / Daugavas ielejas
teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte,
saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei ietvaros.
Nometnes dalībniekiem tiks apmaksāta naktsmītne,
ēdināšana, veselības apdrošināšana un vīza ieceļošanai
Baltkrievijas Republikā.
Nometnes mērķis ir seno amata prasmju iepazīšana,
apgūšana un nodošana nākamajām paaudzēm, tāpēc
nometnes laikā tiks apmeklēti vietējie amatnieki, vākts
folkloras materiāls, iepazīta vietējā etnogrāfija, ar jauniem
eksponātiem papildināti muzeju krājumi, izzinātas un
iepazītas mūsdienās aizmirstas senās amatu prasmes.

