
• Dobeles Amatu māja tapusi 2010.
gadā projekta “Amatniecības
pārrobežu sadarbības tīkls kā
Latvijas-Lietuvas pierobežas
pievilcības veicinātājs” ietvaros,
renovējot ēku Dobelē Baznīcas ielā 8.

• Projekts realizēts ar Eiropas
Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansējumu.

• Projekta mērķis: veicināt Latvijas –
Lietuvas pierobežas teritorijas
pievilcību un konkurētspēju, attīstot
amatniecības pārrobežu sadarbības
tīklu, kā arī stiprināt jau esošās
kultūras un vēsturiskās saites vidus
Baltijas reģionā, kopējo mākslas un
amatniecības mantojuma vērtību
saglabāšanu, attīstīt amatniecības un
lietišķās mākslas nozari kā līdzekli
tūristu intereses vairošanai par
Zemgali un kaimiņu reģioniem
Lietuvā, izveidot amatniecības un
lietišķās mākslas atbalsta
infrastruktūru, tādējādi nodrošinot
ilgtspējīgu amatniecības nozares
attīstību, veicinot arī
uzņēmējdarbību.

DOBELES AMATU MĀJA 



IZSTĀDES

Izstādēs tiek eksponēti 
amatniecības, tautas 
lietišķās mākslas, foto 
un  glezniecības darbi, 
kolekcijas un vietējo 

uzņēmēju produkcija.

2014.g. – 10 izstādes

2015.g. – 13 izstādes

2016.g. – 12 izstādes



DARBNĪCAS
Dobeles Amatu māja 

apmeklētājiem un amatniekiem 
piedāvā apgūt prasmes dažādās 

nodarbībās. Senās amatu prasmes -
aušana, celošana, adīšana, 

keramika, pīšana, kokamatniecība, 
vilnas velšana, tradicionālā virtuve. 
Mūsdienu amatu zinības – auduma 
apgleznošana, frivolitē, veidošana 

no polimermāla, tekstilmozaīka u.c.

2014.g. – 94 darbnīcas

2015.g. – 115 darbnīcas

2016.g. – 113 darbnīcas



AMATNIEKU PLENĒRS

Atzīmējot  Amatu mājas 
dzimšanas dienu, izveidojusies 
tradīcija katru gadu septembrī  

pulcēt amatniekus, kas 
demonstrē prasmes un aicina 
interesentus darboties kopā 
“Starptautiskajā Amatnieku 

plenērā”. 
Tiek organizētas seno amata 

prasmju meistarklases pieredzes 
apmaiņas gūšanai, kā arī 

amatnieku un mājražotāju tirgus. 
Sadarbības partneri – Latvija, 

Lietuva, Igaunija.



PROJEKTI

2013. gads „Vietējo rīcības grupu 
partnerība un sadarbība, 
organizējot kopīgus pasākumus, 
popularizējot tradicionālos 
festivālus un amatnieku pieredzi 
sabiedrībā”/ ELFLA

2014. gads “Zemgaļu raksti cauri 
laikiem”/ VKKF, ZPR

2016. gads “Zemgaļu raksti cauri 
laikiem II”/ VKKF, ZPR

2017. gads “ Zemgaļu raksti cauri 
laikiem III”/VKKF, ZPR



AMATU IZRĀDĪŠANA

• dažādi vietējas nozīmes pasākumi: 
tradicionālo prasmju skola “Satiec savu 
Meistaru!”, Amatu mājas atvērto durvju 
diena, Senās pils svētki, Amatnieku plenērs, 
“Zinību gadatirgus” Pokaiņu mežā u. c. 

• “Sējas svētki” Ausekļu dzirnavās/ 
Bauska
• Slīteres ceļotāju dienas/ Dundaga
• Tautas mūzikas un amatniecības 
festivāls/Kelme/ Lietuva
• Starptautiskais Keramikas plenērs/ 
Jonišķi/ Lietuva
• Starptautiskā  Amatnieku diena/Birži/ 
Lietuva
• Starptautiskais folkloras un 
amatniecības festivāls/ Konina/ Polija



AMATNIEKI

TLMS “Avots”  - 22 
dalībnieki; 8 reģistrēti 
VID kā saimnieciskās 

darbības veicēji.

Sadarbojamies gan ar 
vietējiem, gan 

amatniekiem un 
meistariem no visas 

Latvijas, gan 
kaimiņvalstu aroda 

pratējiem ekspozīciju 
veidošanai, 

meistarklašu un 
nodarbību vadīšanai 

un pieredzes 
apmaiņai.

Sadarbojoties ar 
Dobeles PIUAC, 

veicinām amatniekus 
un mājražotājus 

saimnieciskās 
darbības uzsākšanai.



Jurģu tirgus

Ceriņu svētku tirgus

Zāļu tirgus

Starptautiskā 
Amatnieku plenēra 

tirgus

Āboldienas/ražas 
tirgus

Mārtiņdienas tirgus

Ziemassvētku tirgus

TIRGI



Dobeles Amatu māja 
uzņem tūristus, 

piedāvājot izstādes 
apskati, ekskursiju pa 
Amatu māju, radošās 

darbnīcas un cienastā uz 
pavarda ceptas 

pankūkas.
Gaidām ciemos!

Paldies par 
uzmanību!


