
Pasākums „Seno amatu aktualitāte mūsdienās….” 

3. novembrī 6.a klases skolēni  kopā ar klases audzinātāju Sandru 

Šimkēviču un mājturības un tehnoloģijas skolotāju Kristīni Aizpurvi 

devās uz Sarkaņu Amatu skolu un Brāļu Jurjānu memoriālo muzeju 

„Meņģeļi”, lai kopīgi realizētu karjeras attīstības atbalsta pasākumu 

„Seno amatu aktualitāte mūsdienās….”. 

Pasākuma mērķis: 

Skolēni iepazīst senos amatus mūsdienās kā profesijas, kuras joprojām ir 

aktuālas. 

Pasākuma uzdevumi: 

1. Uzzināt par senajiem amatiem, darba vidi un darba rīkiem. 

2. Salīdzināt senos amatus ar mūsdienu profesijām, kuras ir 

saglabājušās no seniem laikiem. 

3. Uzklausīt daiļamata meistares karjeras, izglītības un pieredzes 

stāstu. 

4. Pārbaudīt savas prasmes aplūkotajās amatniecības nozares jomās.  

 

Sarkaņu Amatu skolā Tautas daiļamata meistares Inese Mailītes un 

muzeja darbinieces vadībā skolēni iepazina plašos Madonas 

novadpētniecības un mākslas muzeja krājums - vairāk nekā 4000 

etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu kolekciju. 

 

 

 



 Brāļu Jurjānu memoriālajā muzejā „Meņģeļi” muzeja vadītājas Ievas 

Vilnītes uzraudzībā bērni iepazinās ar šī muzeja krājumiem un slaveno 

mūziķu Jurjānu dzīves ceļu. 

 

 

Skolēni varēja apskatīt un salīdzināt ar mūsdienām gan amata rīkus, 

gan to izejmateriālus, kā arī pārdomāt, kuri no amatiem ir saglabājušies 

līdz 21. gadsimtam un  joprojām ir aktuāli darba tirgū. Interesants bija 

ekskursijas sākums -  jauniešiem tika dots uzdevums pēc attēla atpazīt, 

kas tas par amatniecības priekšmetu. Sākumā rezultāti nebija iepriecinoši, 

tomēr pēc ekspozīcijas apskates darba lapa tika aizpildīta diezgan veikli. 

Skolēni atzina, ka daudzus no amatnieku piederumiem redzēja pirmo reizi 

un daži nosaukumi viņiem bija kā jaunvārdi, lai gan patiesībā ir senvārdi. 

 



 6.a klases skolēniem tika dota iespēja darboties praktiski: 

 Izmēģināt aušanu slavenajās P. Viļumsona stellēs, ‘Menģeļu’ 

lupatu deķu stellēs,  Ērgļu Tautas lietišķās mākslas studijas "Ērgļi" 

stellēs (skolēni iesāka 5. metru tautas kopīgi austajā Baltajā 

galdautā). 

 

 

 

 Mācīties tīt dziju no dzijas 

fices kamolos. 

 

 

 

 



 Šķeterēt dziju (tas īpaši labi padevās puišiem). 

 

 Atpazīt pēc smaržas un izskata žāvētus augus un tējzāles. 

 Iepazīties ar vakarēšanas tradīcijām (skolēni paši skandēja 

tautasdziesmas un dziedāja „Meņģeļu” dziesmu kalnā un pie 

Gaismas rata). 

 

 

 



 Uzzināt par brāļu Jurjānu dzīves un karjeras ceļu, izmēģinot 

muzicēt ar senajiem instrumentiem. 

 

 Izjautāt audējas un rokdarbnieces par viņu amatu, kurš dažām 

meistarēm ir kā profesija, citām kā vaļasprieks (attēlā rokdarbniece 

Vanda Podiņa). 

 

Skolēni visas dienas garumā iepazinās ar daudziem seniem amatiem 

kā drēbnieks, kalējs, galdnieks, mucinieks, kurpnieks, ādminis, 

lauksaimnieks, lopkopis, audējs, rokdarbniece, mūziķis. 

 Pasākuma noslēgumā tika secināts, ka apgūtas jaunas zināšanas un 

prasmes, ka daudzi senie amati ir joprojām aktuāli un sastopami arī 21. 

gadsimta darba tirgū. 

Pedagogs karjeras konsultants:  K.Aizpurve 


