
 

LATGALES TRADĪCIJU ILGTSPĒJA MŪSDIENU VIDĒ  

2. seminārs 

Tradīciju ilgtspēja mūsdienās   

2021. gada 25. janvārī 

tiešsaistē, Youtube.com platformā 

PROGRAMMA 

Semināru moderē:  

Marika Zeimule, Kultūras ministrijas ministra biroja vadītāja un biedrības “Latgales tradicionālās     

                              kultūras centra “Latgaļu sāta” vadītāja 

Līga Kondrāte, Ludzas novada Tūrisma informācijas centra vadītāja, Latgales reģiona tūrisma 

asociācijas valdes locekle 

 
 

11.00 Ievadvārdi 

11:10 – 

11:25 

Tradicionālais un modernais Latgales keramikā un tās attīstība nākotnē.  

Evija Vasilevska, māksliniece, mākslas vēsturniece, lektore Latvijas Mākslas akadēmijas 

Latgales filiālē, Andreja Paulāna Tautas lietišķās mākslas studijas vadītāja 

11.25 – 

11.40   

Sieviešu darbi sētā kā tradicionālās kultūras daļa.  

Annele Slišāne, tekstilmāksliniece, audēja, rokdarbniece, skolotāja, rakstniece 

11.40 – 

12.00 

Tradicionālais apģērbs Latgalē un tā popularizēšana mūsdienās. 

Ieva Pīgozne, mākslas zinātņu doktore, kultūrvēsturniece, latviešu apģērba un apavu 

vēstures un valkāšanas tradīciju Latvijā pētniece.  

12.00 – 

12:15 

Latgales tradicionālās podniecības pārmantojamība. 

Valdis un Olga Pauliņi, keramiķi, mākslinieki 

12:15 – 

12:30 

Zirgs un zirglietas tradicionālajā kultūrvidē. 

Irēna Baufale, ādas apstrādes un zirglietu izgatavošanas meistare, tūrisma uzņēmēja, 

saimniecības "Apkalnmājas" vadītāja 

12.30 –

12.45 

Sadarbība nemateriālā kultūras mantojuma popularizēšanā Latgalē. 

Linda Rubena, Latvijas Nacionālā kultūras centra tautas lietišķās mākslas eksperte 

12.45 – 

13.00 

Mūsdienu amatniecības vērtību mājvieta Latgalē, nākotnes izaicinājumi. 

Marika Rudzīte-Griķe, uzņēmēja, sociālo un biznesa projektu vadītāja, Handmade 

Latgola koncepta radītāja un virzītāja. 

  

13.00 –

13.15 

Pārtraukums 



13.15 –

14.15 

Semināru rezumējums un diskusija par Latgales kultūras mantojuma tradīciju 

saglabāšanu un nodošanu nākotnei, izaicinājumiem un risinājumiem. 

Signe Pujāte, Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore 

 

Līga Kondrāte,  Ludzas TIC vadītāja un Latgales reģiona tūrisma asociācijas valdes 

locekle, "Ludzas amatnieks" vadītāja 

 

Linda Rubena, Latvijas Nacionālā kultūras centra tautas lietišķās mākslas eksperte  

 

Zane Praņevska, biedrības “Latgales tematiskie ciemi” vadītāja 

 

Marika Rudzīte Griķe, uzņēmēja, sociālo un biznesa projektu vadītāja, Handmade 

Latgola koncepta radītāja un virzītāja  

 

Evija Vasilevska, māksliniece, mākslas vēsturniece, lektore Latvijas Mākslas akadēmijas 

Latgales filiālē. 
 

Zelma Pīgožne, ražotnes “Zelma Craft” īpašniece, ādas apstrādes meistare 

 

Ēriks Kondrāts, Ludzas amatnieku centra vadītājs, amatnieks, projektu vadītājs 

 

Marika Zeimule, Kultūras ministra biroja vadītāja, Biedrības “Latgales tradicionālais 

kultūras centrs “Latgaļu sāta””  priekšsēdētāja 

 

  

 
Semināru organizē Latvijas Nacionālais kultūras centrs un Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs. 

Atbalsta - LR Kultūras ministrija, Latgales plānošanas reģions. 

    


