Route of Magical Hands in Latgale
Map of craft workshops for visitors in Latgale

GET TO KNOW LATGALE THROUGH TRADITIONS OF CRAFTS!
Event „Route of Magical Hands in Latgale”

1
Latgales mākslas un
amatniecības centrs

8
Adītāju klubs “Musturprieks”

15
Rokdarbnieces
Intas Rečas darbnīca

22
Tāšu meistara
Jurija Ivanova darbnīca

29
Podnieku Voldemāra, Olgas,
Māra un Jāņa Voguļu darbnīca

36
Mūzikas instrumentu izgatavošanas
meistara Aleksandra Maijera darbnīca

• Get your traveller map in any of starting points of the event:
• in Livani, in Latgale Art and Craft Centre or in Ludza, in Ludza
Crafts Centre.
• Choose crafts and skills that you would like to get familiar
with;
• Contact craftsman and make an appointment;
• Visit and enjoy, participate and learn;
• Ask for craftsman’s autograph in your traveller’s map;

• Take a photo at craftsman workshop and tag it in Facebook
profile „ZALTA RŪKU CEĻŠ LATGOLĀ”;
• Visit at least 5 craftsmen workshops;
• Come back with map to any of starting points in Livani or
Ludza and get certificate;
• Follow up information in Facebook about closing event of this
activity;
• Take part in prize draw during closing event at the end of the year;

Starting points of event “Route of Magical Hands in Latgale”
Latgale Art and Craft Centre

2
Ludzas Amatnieku centrs

9
Keramiķa Ērika Kudļa darbnīca

16
Koka gudrību darbnīca

23
Koktēlnieka Antona Rancāna un
gleznotājas Gundegas Rancānes darbnīca

30
Ģitāru izgatavošanas meistara
Jāņa Kuzminska darbnīca

37
Daugavpils Māla Mākslas centrs

Latgale Art and Craft Centre is an oasis for those people, who are willing to explore Latgale’s craft history, its development up to
nowadays, to enjoy art values and get positive energy in the harmonious environment.
Latgale Art and Craft Centre in Līvāni has been working since December 2003, and since first days of its existence has been actively
involved in various projects and activities. One of the most significant priorities of the Centre is promotion and popularisation of
Latgale craft development. The Centre regularly organises different events and activities for craftsmen, as well as for travellers in Latgale.
The Centre displays exhibitions LIVANI GLASS MUSEUM with several thousands of glimmering glass articles and CRAFTSMEN IN
LATGALE, as well as the 94 metres long national belt, which is the longest belt in Latvia. Exibitions of artists’ and craftsmen’s works
can be enjoyed in the exhibition hall.
Exposition about flood in Livani is available for visitors in ancient cellar while more than 100 years old traditions of glass blowing are
reborn in glass blowing workshop. This is place where visitors can observe creation of beautiful glass articles in hands of skillful glass
blowers, find out secrets of glass blowing technology and please themselves by purchasing these masterpieces in local souvenir shop.
Visiting ceramicist’s studio everyone get a possibility not only to observe craftsmen’s work, but can try their own skills in pottering as well.
Latgale Art and Craft Centre is a unique complex that has become one of the most popular tourism sights in Latgale.

ZALTA RŪKU CEĻŠ
LATGOLĀ
Latgales amatnieku atvērto darbnīcu karte

Latgale Art and Craft Centre
Domes street 1, Līvāni, Latvia, LV-5316
Phone: +371 65381855, mob.: +37128603333, e-mail: lmac@livani.lv | www.livanustikls.lv

Ludza Crafts Centre

3
Stikla pūšanas darbnīca

10
Seno arodu meistara
Saļimona Kipļuka darbnīca

17
Keramiķa Raivo Andersona
darbnīca

24
Ādas apstrādes un zirglietu
darbnīca „Apkalnmājas”

31
Podnieka Aivara Ušpeļa un
gleznotājas Vēsmas Ušpeles darbnīca

38
Kalēja Elgara Vronska darbnīca

“Ludzas amatnieku centrs, Ltd” was established in 2006 with the aim to open workshops of ancient crafts and a saloon with craftsmen’s
works. Mission of the centre is to provide preserving of ancient Latgalian craft skills and craft traditions, to increase prestige of crafts in
the society and to offer local inhabitants and tourists to see the Latgalian way of life through craftsmen’s and artists’ works. Everyday
activities are organised in close cooperation with the craftsmen from society “Ludzas amatnieks” and other collaboration partners, as
well as Latgale Art and Craft Centre, located in Līvāni. Crafts centre offers local craftsmen’s works for purchase in the saloon shop –
ceramics, textiles, forged articles, handicraft, wooden products, paintings, linen articles and other art objects.
The guide dressed in ancient costume in the family room will give an insight into the history of development of Latgale crafts and will
demonstrate works of an ancient farmer.
Especially interesting offer for visitors is possibility to participate in workshops of ceramics, tailoring and weaving, as well as try their
skills in creating ancient braided shoes from linen cords. If ordered in advance, the Centre offers Latgalian refreshments or serves
lunch with dishes of Latgalian culinary heritage for groups. Every year the Centre organises Green fairs and traditional folk festivities,
where local farmers offer their home made production. Ludza Craft Centre has become popular with the Large Latgalian Market
before Midsummer day (the solstice). In this time Ludza Castle hill is full of craft masters and farmers from the whole Latgale and they
celebrate Midsummer with songs, dances, rituals and trade.
Ludza Crafts Centre
Tālavijas street 27a, Ludza, Latvia, LV-5701
Phone: +371 29467925, e-mail: ligakondrate@inbox.lv | www.ludzasamatnieki.lv, www.visitludza.lv

Путь Золотых Рук в Латгалии

Карта открытых мастерских латгальских ремесленников

www.livanustikls.lv

УЗНАЙ ЛАТГАЛИЮ ЧЕРЕЗ РЕМЕСЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ!

IEPAZĪSTI LATGALI CAUR AMATU TRADĪCIJĀM!

АКЦИЯ „Путь золотых рук в Латгалии” („Zalta rūku ceļš Latgolā”)
4
Tautas lietišķās mākslas
studija “DUBNA”

11
Kokamatnieka
Vladislava Mitčenko darbnīca

18
Keramiķu Jolantas un Valda
Dundenieku darbnīca

25
Podnieka Jura Krompāna
darbnīca

32
Gleznotāja Jevgenija Pohoduna
darbnīca

39
Tautas lietišķās mākslas
studija “Klūga”

• Получили свою карту путешественника в начальных
точках акции в Центре искусства и ремесленничества
Латгалии в Ливанах или Лудзенском центре
ремесленников в Лудзе;
• выбери ремесла, с которыми хочешь ознакомиться;
• свяжись с мастером ремесла и договорись о встрече;
• съезди и наслаждайся, действуй и учись;
• попроси у мастера автограф для своей карты
путешественника;

• сфотографируйся у мастера и зафиксируй на профиле
Facebook „ZALTA RŪKU CEĻŠ LATGOLĀ”;
• посети не менее 5 ремесленных мастерских;
• вернись с картой в одну из начальных точек в
Ливанах или Лудзе и получи сертификат;
• следи за информацией на Facebook о заключительном
мероприятии акции;
• прими участие в розыгрыше призов на
заключительном мероприятии в конце года.

Начальные точки акции „Путь золотых рук в Латгалии”:

5
Mākslinieces Ingas Salmiņas
stikla kausēšanas darbnīca

6

12
Audējas Anitas Lukačas darbnīca

13

19
Kokamatnieka Ērika Kanaviņa
seno amatu darbnīca

20

26
Podnieka Anatolija Vituškina
darbnīca

27

33
Keramiķu Valda un
Olgas Pauliņu darbnīca

34

40
Latgalisko tradīciju un prasmju
māja „Ambeļu skreine”

41

Kalēja Valērija Konstantinova
darbnīca

Ontana Slišāna Upītes
kultūrvēstures muzejs

Briežuciema seno amatu
meistaru ciems

Kalēja Jāņa Lubkas darbnīca

Podnieka Ilmāra Veceļa
darbnīca “Pūdnīku skūla”

Keramiķa Valda Grebeža
darbnīca

Kokamatnieka Jāņa Spuriņa
darbnīca

Kokamatnieka Pētera Lukjanova
darbnīca

Knipelēto mežģīņu meistares
Tatjanas Sinicinas darbnīca

Gunāra Igauņa seno mūzikas
instrumentu un šmakovkas muzejs

Aušanas darbnīca “Indra”

Koktēlnieka un metālkalēja
Vara Vilcāna darbnīca

7

14

21

28

35

42

Akcija „Zalta rūku ceļš Latgolā”

• Saņem savu ceļotāja karti akcijas sākumpunktos Līvānos,
Latgales mākslas un amatniecības centrā vai Ludzā,
Ludzas amatnieku centrā;
• izvēlies amatprasmes kuras gribi iepazīt;
• sazinies ar amatu meistaru un norunā tikšanos;
• aizbrauc un izbaudi, darbojies un iemācies;
• palūdz amatnieka autogrāfu savai ceļotāja kartei;
• nofotografējies pie amatnieka un piefiksē facebook
profilā „ZALTA RŪKU CEĻŠ LATGOLĀ”;

• apceļo vismaz 5 amatnieku darbnīcas;
• atgriezies ar karti kādā no sākumpunktiem Līvānos vai
Ludzā un saņem sertifikātu;
• seko līdzi informācijai Facebook par akcijas noslēguma
pasākumu;
• piedalies akcijas noslēguma pasākuma balvu izlozē gada
nogalē.

Akcijas” Zalta rūku ceļš Latgolā” sākumpunkti:

Центр искусства и ремесленничества Латгалии

Latgales mākslas un amatniecības centrs

Центр искусства и ремесленничества Латгалии
ул. Домес 1, Ливаны, Латвия, LV–5316
Тел.: +371 65381855, моб. тел.: +37128603333, факс: +371 65381857, эл. почта: lmac@livani.lv | www.livanustikls.lv

Latgales mākslas un amatniecības centrs
Domes iela 1, Līvāni, Latvija, LV – 5316
Tālr.: +371 65381855, mob. tālr.: +37128603333, e-pasts: lmac@livani.lv | www.livanustikls.lv

Лудзенский центр ремесленников

Ludzas amatnieku centrs

Лудзенский центр ремесленников
ул. Талавияс, 27А, Лудза, Латвия, LV-5701
Teл.: +371 29467925, эл. почта: ligakondrate@inbox.lv
www.ludzasamatnieki.lv, www.visitludza.lv

Ludzas amatnieku centrs
Tālavijas 27a, Ludza, Latvija, LV-5701
Tālr.: +371 29467925, e-pasts: ligakondrate@inbox.lv
www.ludzasamatnieki.lv, www.visitludza.lv

Центр искусства и ремесленничества Латгалии – это оазис для тех, кто хочет узнать историю латгальского ремесленничества, узнать о его
развитии до наших дней, насладиться ценностями искусства и получить заряд положительной энергии в гармоничной среде.
Центр искусства и ремесленничества Латгалии в Ливанах работает с декабря 2003 года и уже с первых дней своего существования активно
участвует в различных проектах и мероприятиях. Один из главных приоритетов Центра искусства и ремесленничества Латгалии – способствование
развитию и популяризация латгальского ремесленничества. Центр постоянно организует различные мероприятия для ремесленников, а также
для желающих путешествовать по Латгалии.
В Центре представлена экспозиция МУЗЕЙ ЛИВАНСКОГО СТЕКЛА с несколькими тысячами сияющих изделий из стекла и экспозиция РЕМЕСЛЕННИКИ
В ЛАТГАЛИИ, а также 94-метровый народный пояс, который является самым длинным поясом в Латвии. В выставочном зале можно насладиться
выставками работ художников и ремесленников. В старинном сводчатом погребе можно осмотреть экспозицию о наводнениях в Ливанах.
В свою очередь в мастерской по выдуванию стекла возродились 100-летние традиции стеклодувов. Здесь можно увидеть, как в руках стеклодувов
создаются изделия из стекла, узнать секреты технологии разработки стекла и ощутить желание купить такую продукцию в сувенирном салоне.
В мастерских керамики предоставлена возможность не только наблюдать за работой мастеров, но и попробовать свои силы в гончарном ремесле.
Центр искусства и ремесленничества Латгалии – это уникальный комплекс, который стал одним из самых популярных туристических
объектов в Латгалии.

ООО „Лудзенский центр ремесленников” был основан в 2006 году с целью создания мастерских древних ремесел и салона изделий
ремесленников. Миссия деятельности центра – способствовать сохранению навыков старинных латгальских ремесел и ремесленных
традиций, поднять их престиж в обществе и предложить гостям края ознакомиться с жизнью латгальцев через познание ремесленных
и художественных работ. Повседневная работа проходит в тесном сотрудничестве с мастерами общества „Ludzas amatnieks” и другими
партнерами, а также Центром искусства и ремесленничества Латгалии в Ливанах. В салоне-магазине Центр предлагает работы местных
ремесленников – керамику, текстиль, кованые изделия, рукоделия, картины, изделия из дерева, льна и предметы искусства. Гид Центра
в старинном наряде в Гостевой комнате расскажет об истории развития латгальского ремесленничества и законах быта и труда, покажет
дворовые работы древних крестьян. Особенно интересно предложение для посетителей – возможность поработать в мастерских керамики,
портного и ткача, а также в мастерской плетения старинной льняной веревочной обуви. Для групп по предварительному заказу подаются
угощения в латгальском стиле или обед с блюдами кулинарного наследия в Латгальской кухне. Ежегодно организуются Зеленые ярмарки,
а в субботу накануне Лиго, вот уже более 10 лет, проходит Большая Латгальская ярмарка, когда на Лудзенском городище собираются
мастера-ремесленники и земледельцы со всей Латгалии и других краев, и с песнями, танцами, торговлей и развлечениями отмечают летнее
солнцестояние.

This project is supported by Latgale culture program encouraged by Joint Stock Company “Latvia’s State Forests” and
State Culture Capital Foundation.

For more information visit: www.livanustikls.lv, https://www.facebook.com/zaltarukucels/
Поддержку для этого проекта предоставила поддержанная Латвийскими государственными лесами и Государственным фондом
культурного капитала Культурная программа Латгалии.

Более подробная информация на: www.livanustikls.lv, https://www.facebook.com/zaltarukucels/

Latgales mākslas un amatniecības centrs tā ir oāze tiem cilvēkiem, kuri vēlas iepazīt Latgales amatniecības vēsturi, tās attīstību līdz mūsdienām, baudīt mākslas vērtības un gūt pozitīvu enerģiju harmoniskā vidē.
Latgales mākslas un amatniecības centrs Līvānos darbojas no 2003. gada decembra, un jau no pastāvēšanas pirmajām dienām aktīvi iesaistās
dažādos projektos un aktivitātēs. Viena no galvenajām Latgales mākslas un amatniecības centra prioritātēm ir Latgales amatniecības attīstības
veicināšana un popularizēšana. Centrs pastāvīgi organizē dažādus pasākumus un aktivitātes amatniekiem, kā arī Latgales apceļotājiem.
Centrā apskatāmas ekspozīcijas LĪVĀNU STIKLA MUZEJS ar vārākiem tūkstošiem zaigojoša stikla izstrādājumiem un AMATNIEKI LATGALĒ,
kā arī 94 m gara tautiskā josta, kas ir garākā josta visā Latvijā. Izstāžu zālē ir baudāmas mākslinieku un amatnieku darbu izstādes. Senajā
pagrabā skatāma ekspozīcija par plūdiem Līvānos. Savukārt stikla pūšanas darbnīcā ir atdzimušas vairāk nekā 100 gadus senās stikla pūšanas tradīcijas. Te ir iespēja ielūkoties kā stikla pūtēju rokās top stikla izstrādājumi, uzzināt stikla izstrādes tehnoloģijas noslēpumus un rast
vēlmi iegādāties šādus izstrādājumus suvenīru veikaliņā. Keramikas darbnīcās ir iespēja ne tikai vērot amatnieku prasmes, bet arī pašiem
iemēģināt roku podu virpošanā. Latgales mākslas un amatniecības centrs ir unikāls komplekss, kas ir kļuvis par vienu no populārākajiem
tūrisma objektiem Latgalē.

SIA „Ludzas amatnieku centrs” ir dibināts 2006. gadā, ar mērķi izveidot seno arodu meistardarbnīcas un amatnieku darbu salonu. Centra
darbības misija – veicināt seno latgaļu arodu prasmju un tradīciju saglabāšanu, celt to prestižu sabiedrībā un piedāvāt viesiem iepazīt latgalisko dzīvesziņu caur amatu un saimniecības darbiem, dzīves ritiem. Ikdienas darbs notiek ciešā sadarbībā ar biedrības „Ludzas amatnieks”
meistariem un citiem partneriem, kā arī ar Latgales mākslas un amatniecības centru Līvānos. Centrs piedāvā: salonveikalā novada amatnieku
darbus – keramiku, audumus, kalumus, rokdarbus, koka izstrādājumus, gleznojumus, tekstilijas, linu izstrādājumus un mākslas priekšmetus.
Gids senajā tērpā Saimes istabā stāstīs par Latgales amatniecības attīstības vēsturi un dzīves un darba likumiem, ierādīs kādreizējos zemnieka sētas darbus. Īpaši interesants piedāvājums apmeklētājiem – darbošanās iespējas keramikas, skroderu un audēju, kā arī seno lina virvju
apavu peterņu pīšanas meistaru. Grupām pēc iepriekšēja pasūtījuma piedāvā cienastu latgaļu gaumē vai pusdienas ar kulinārā mantojuma
ēdieniem Latgaļu kukņā. Ik gadskārtu tiek organizēti Zaļie tirdziņi, un sestdienā pirms Jāņiem nu jau vairāk kā 10 gadus Lielais Latgaļu tirgus,
kad Ludzas pilskalnā pulcējas arodu meistari un saimnieki no visas Latgales un pārnovadiem un svin Saulgriežus ar dziesmām, dejām, ritiem,
tirgošanos un izklaidi.

Šim projektam atbalstu sniedza Latvijas valsts mežu un valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā Latgales kultūras programma.

Izsmeļošāka informācija: www.livanustikls.lv, https://www.facebook.com/zaltarukucels/

1 Latgales mākslas un amatniecības

Iepazīsti
Latgali
caur amatu
tradīcijām!

centrs
Latgale Art and Craft Centre / Центр
искусства и ремесла Латгалии
Ekspozīcijas „Līvānu stikla muzejs” un
„Amatnieki Latgalē 19.-20.gs”, Ūdens
galerija, apskatāma garākā josta Latvijā,
izstādes, stikla pūšanas un keramikas
darbnīcas, konferenču zāle, suvenīri no stikla,
dažādas tūrisma programmas un pasākumi.
Tālr.: +371 65381855, +371 28603333
Adrese: Domes iela 1, Līvāni, Līvānu novads
E-pasts: lmac@livani.lv
www.livanustikls.lv
2 Ludzas Amatnieku centrs

Ludza Crafts Centre / Лудзенский центр
ремесленников
Amatnieku darbnīcas – keramikas, skroderu,
audēju, amatniecības izstrādājumu salons,
ekskursija seno arodu pasaulē – Suprādku
istabā, pasākumu un Zaļo tirdziņu
organizācija. Tautastērpu izgatavošana.
Tālr.: +371 29467925
Adrese: Tālavijas iela 27a, Ludza,
Ludzas novads
E-pasts: ligakondrate@inbox.lv
www.ludzasamatnieki.lv
3 Stikla pūšanas darbnīca

Stikla pūtēji – Aleksandrs Logvins un Valērijs
Veiss / Glassblowers / Стеклодувы
Tālr.: +371 65381855, +371 28603333
Adrese: Domes iela 1, Līvāni, Līvānu novads,
Latgales mākslas un amatniecības centrs
4 Tautas lietišķās mākslas studija

“DUBNA”
Audēju studija / Weaver’s studio / Студия
ткачеи
Vadītāja Inese Valaine
Tālr.: +37165344866, +371 29262019
Adrese: Sporta iela 5a, Līvāni, Līvānu novads
5 Mākslinieces Ingas Salmiņas stikla

kausēšanas darbnīca
Stikla kausēšanas darbnīca / Glass melting
workshop / Мастерская плавки стекла
Tālr.: +371 29388137
Adrese: Domes iela 3, Līvāni, Līvānu novads,
Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrs
6 Kalēja Valērija Konstantinova

darbnīca
Kalējs / Blacksmith / Кузнец
Tālr.: +371 27093158
Adrese: Rīgas iela 211A, Līvāni,
Līvānu novads

7 Kokamatnieka Jāņa Spuriņa

darbnīca
Kokamatnieks / Woodcraft master / Мастер
по дереву
Tālr.: +371 26457182
Adrese: Fabrikas iela 2b, Līvāni,
Līvānu novads
8 Adītāju klubs „Musturprieks”

Adītājas / Knitters / Bязальщицы
Tālr.: +371 25921472
Adrese: Tālavijas iela 27 a, Ludza, Ludzas
novads, Ludzas amatnieku centrs
9 Keramiķa Ērika Kudļa darbnīca

Keramiķis / Potter / Гончар
Tālr.: +371 26773129
Adrese: Tālavijas iela 27 a, Ludza, Ludzas
novads, Ludzas amatnieku centrs
Seno arodu meistara Saļimona
Kipļuka darbnīca
Seno arodu meistars, pinējs, vienīgais
peterņu meistars / Master of ancient crafts /
Мастер древних ремесел
Tālr.: +371 22023539
Adrese: Tālavijas iela 27 a, Ludza, Ludzas
novads, Ludzas amatnieku centrs
10

Kokamatnieka Vladislava Mitčenko
darbnīca
Kokamatnieks, skalu grozu pinējs /
Woodcraft master / Мастер по дереву
Tālr.: +371 29498674
Adrese: Dunakļu iela 8, Ludza, Ludzas novads
11

Audējas Anitas Lukačas darbnīca
Audēja, pinēja / Weaver / Ткачиха
Tālr.: +371 29733546
Adrese: Rudzupuķes, Briģu pagasts,
Ludzas novads
12

Ontana Slišāna Upītes
kultūrvēstures muzejs
Dažādi amatu meistari / Different craftsmen
/ Разные мастера ремесел
Muzeja vadītāja Ligita Spridzāne
Tālr.: +371 29868786
Adrese: Akas laukums 1, c. Upīte, Šķilbēnu
pagasts, Viļakas novads
13

Kokamatnieka Pētera Lukjanova
darbnīca
Kokamatnieks. Amatnieks savus darbus
gatavo no tropisko koku koksnes. Izgatavo arī
koka lelles / Woodcraft master / Мастер по
дереву
Tālr.: +371 29457283
Adrese: Mehanizatoru iela 4, Radopole,
Viļānu novads
14

Rokdarbnieces Intas Rečas darbnīca
Rokdarbu meistare / Handicrafter /
Рукодельница
Tālr.: +371 29429422
Adrese: Livdānu 13, Aglona, Aglonas novads
15

Koka gudrību darbnīca
Kokamatnieks Juris Bleiders / Woodcraft
master / Мастер по дереву
Tālr.: +371 26263396
Adrese: Kurmenes iela 83, Rugāji,
Rugāju novads
16

Keramiķa Raivo Andersona
darbnīca
Keramiķis / Potter / Гончар
Tālr.: +371 29429630
Adrese: Talsu iela 21, Preiļi, Preiļu novads,
Polikarpa Čerņavska keramikas māja
17

Keramiķu Jolantas un Valda
Dundenieku darbnīca
Keramiķi / Potters / Гончары
Tālr.: +371 29173889
Adrese: Saksmale, Bērzpils pagasts,
Balvu novads
18

Kokamatnieka Ērika Kanaviņa seno
amatu darbnīca
Kokamatnieks / Woodcraft master / Мастер
по дереву
Tālr.:+371 29376933
Adrese: Lāča dārzs, Brīvības iela 52, Balvi,
Balvu novads
19

Briežuciema seno amatu meistaru
ciems
Ādas apstrādes darbnīca, audēju un
rokdarbnieču darbnīca, maizes cepšanas
prasmes, alus brūvēšanas tradīcijas,
etnogrāfiskās rotaļas un dziesmas /
Leather processing studio / Мастерская по
обработке кожи
Zita Mežale
Tālr.: +371 25444621
Adrese: Briežuciems, Briežuciema pagasts,
Balvu novads
20

Knipelēto mežģīņu meistares
Tatjanas Sinicinas darbnīca
Knipelēto mežģīņu meistare / Workshop of
knitted lace / Мастерская коклюшечных
кружев
Tālr.: + 371 28656530
Adrese: Šuškova, Pasienes pagasts,
Zilupes novads
21

Tāšu meistara Jurija Ivanova
darbnīca
Tāšu meistars / Birch bark master /
берестянщик
Tālr.: +371 28656530
Adrese: „Bites”, Zaļesjes pagasts,
Zilupes novads
22

Gleznotāja Jevgenija Pohoduna
darbnīca
Gleznotājs / Painter / Xудожник
Tel. +371 25633636
Adrese: Kalnieši, Kalniešu pagasts,
Krāslavas novads
32

Keramiķu Valda un Olgas Pauliņu
darbnīca
Keramiķi / Potters / Гончары
Tālr. +371 29128695
Adrese: Dūmu iela 8, Krāslava,
Krāslavas novads
33

Koktēlnieka Antona Rancāna un
gleznotājas Gundegas Rancānes
darbnīca
Koktēlnieks un gleznotāja / Woodcarver and
painter / Резчик по дереву и художница
Tālr.: +371 64628830, +371 26528669
Adrese: Ilgulova, Vērēmu pagasts,
Rēzeknes novads
23

Ādas apstrādes un zirglietu
darbnīca „Apkalnmājas”
Ādas apstrāde un zirglietas / Leather
processing and harness / Oбработкa кожи и
конной упряжи
Pēteris Reiniks, Irēna Baufale
Tālr.: +371 26597635
Adrese: Adamova, Vērēmu pagasts,
Rēzeknes novads
24

Podnieka Jura Krompāna darbnīca
Podnieks, daudzžuburaino svečturu meistars
/ Potter / Гончар
Tālr.: +371 27529187
Adrese: Niperova, Griškānu pagasts,
Rēzeknes novads
25

Podnieka Anatolija Vituškina
darbnīca
Podnieks, divžuburu gaismas turētāju
meistars / Potter / Гончар
Tālr.: +371 26518909
Adrese: Svečturīši, Griškānu pagasts,
Rēzeknes novads
26

Kalēja Jāņa Lubkas darbnīca
Kalējs, mākslinieciskā metālapstrāde /
Blacksmith / Кузнец
Tālr.: + 371 29111736
Adrese: „Pauguri”, Zaļmuiža, Nautrēnu
pagasts, Rēzeknes novads
27

Gunāra Igauņa seno mūzikas
instrumentu un šmakovkas muzejs
Mūzikas instrumenti, muzicēšana,
šmakovkas gatavošanas tradīcijas,
degustācija / tulkojums
Tālr.: +371 28728790, +371 26593441
Adrese: Meža iela 2a, Gaigalava,
Rēzeknes novads
28

Podnieku Voldemāra, Olgas, Māra
un Jāņa Voguļu darbnīca
Podnieki, tradicionālā glazētā un svēpētā
Latgales keramika / Potters / Гончары
Tālr.: +371 27523789, +371 29926376
Adrese: Ceplīši, Lendžu pagasts,
Rēzeknes novads
29

Ģitāru izgatavošanas meistara Jāņa
Kuzminska darbnīca
Ģitāru privātkolekcija, ģitāru izgatavošanas
process / Private collection of guitars /
Частная коллекция гитар
Tālr.: +371 2925299, +371 29474627
Adrese: „Zeltmājas”, Černiki, Kaunatas
pagasts, Rēzeknes novads
30

Podnieka Aivara Ušpeļa un
gleznotājas Vēsmas Ušpeles darbnīca
Podnieks un gleznotāja, svēpētā jeb „melnā”
keramika / Potter and painter / Гончар и
художница
Tālr.: +371 29466372
Adrese: Garkalni, Maltas pagasts,
Rēzeknes novads
31

Podnieka Ilmāra Veceļa darbnīca
„Pūdnīku skūla”
Podnieks / Potter / Гончар
Tālr. +371 26462413
Adrese: Auleja, Aulejas pagasts,
Krāslavas novads
34

Aušanas darbnīca „Indra”
Audējas / Weaves / Ткачи
Tālr. +371 26430121 – Olga Jokste (latviešu,
latgaliešu valodās), +371 29394901 – Anžela
Kuzminska (krievu valodā)
Adrese: Krāslavas iela 3, Indras ciems, Indras
pagasts, Krāslavas novads
35

Mūzikas instrumentu izgatavošanas
meistara Aleksandra Maijera darbnīca
Mūzikas instrumentu meistars. Stabules un
dūdas / Music instrument master / Мастер
музыкальных инстументов
Tālr.: +371 656 20296, +371 29676782
Adrese: Krāslavas dzelzceļa stacija 27,
Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads
36

Daugavpils Māla Mākslas centrs
Keramiķu studija, kurā darbojas Jānis un
Marija Saikovski, Nellija Dzalba, Ligita Pakne,
Sandra Rimicāne un Lilija Zeiļa / Ceramists’
studio / Мастерская гончаров
Tālr.: +371 28210412 (Nellija Dzalba)
Adrese: 18 novembra iela 8, Daugavpils,
Daugavpils novads
37

Kalēja Elgara Vronska darbnīca
Kalējs / Blacksmith / Кузнец
Tālr.: +371 25506536
Adrese: Graudu iela 2d, Daugavpils,
Daugavpils novads
38

Tautas lietišķās mākslas studija
“Klūga”
Pinēju studija, pinumi no klūgām / Basketry,
wicker’s works of willow switches /
Мастерская плетельщиков
Vadītājs Viktors Kuhaļskis
Tālr.: +371 26690390, +371 65455936
Adrese: Patversmes iela 2, Daugavpils,
Daugavpils novads
39

Latgalisko tradīciju un prasmju
māja „Ambeļu skreine”
House of Latgalian traditions and skills / Дом
латгальских традиций и навыков
Tālr.: +371 29142802
Adrese: Parka iela 16, Ambeļi, Ambeļu
pagasts, Daugavpils novads
40

Keramiķa Valda Grebeža darbnīca
Keramiķis, „Višķu amatnieku ciems” / Potters
/ Гончары
Tālr.: +371 29207737
Adrese: Parka 2a, Višķu tehnikums, Višķu
pagasts, Daugavpils novads
41

Koktēlnieka un metālkalēja Vara
Vilcāna darbnīca
Koktēlnieks un metālkalējs / Woodcarver and
blacksmith / Резчик по дереву и kузнец
Tālr.: +371 26197260
Adrese: „Kļavas”, Ritiņi, Vaboles pagasts,
Daugavpils novads
42

