
1.pielikums 

Elementa ilgtspējas nodrošināšanas plāns 5 gadiem 

Gads Pasākums Mērķis Īstenotājs un plānotās 
izmaksas 

2023-
2027 

Sazinoties ar apzinātiem 
interesentiem no lietišķās mākslas 
studijām vai individuāli strādājošiem 
audējiem, 2 reizes gadā veikt 
apmācību, izbraukuma seminārus vai 
meistarklases jostiņsegu aušanas 
prasmju labākai apguvei. 

Veicināt interesi par jostiņsegu 
aušanas iespējām un 
daudzveidību, galvenokārt, 
jaunās paaudzes audējiem, 
mudināt jaunos audējus apgūt 
šo tehniku  

Siguldas novada 
pašvaldība,  
TLMS “Krimulda” 
 
Plānotās izmaksas 
gadā 200 līdz 300 EUR, 
Plānots piesaistīt 
līdzekļus no VKKF  

2023-
2027  

Vākt informāciju Latvijas Etnogrāfiskā 
Brīvdabas un Vēstures muzejos Rīgā, 
kā arī vēstures un lietišķās mākslas 
muzejos Latvijas mazpilsētās par 
jostiņsegu attīstību  

Veikt izpēti par  jostiņsegu 
aušanas attīstību Latvijā citos 
novados  

Siguldas pašvaldība, 
TLMS “Krimulda” 
 

Plānotās izmaksas 
1000 EUR 

 Plānots piesaistīt 
līdzekļus no VKKF 

2023-
2027 

Sadarbībā ar pirmsskolas mācību 
iestādēm Siguldas novadā, stāstīt 
bērniem par latviešu etnogrāfiskajiem 
ornamentiem un to nozīmi. Veidot 
darba lapas ar ornamentu joslām 
izkrāsošanai 

Sniegt informāciju bērniem par 
latviešu etnogrāfisko 
ornamentu kā latviskās 
identitātes simbolu 15 Siguldas 
novada pirmskolas izglītības 
iestādēs 

Siguldas novada 
pašvaldība 
 

Plānotās izmaksas  
200 EUR  

materiālu iegāde, darba 
lapu izgatavošana  

2023-
2027 

Sadarbībā ar Siguldas novada 5 
mākslas skolām organizēt semināru 
jauniešiem par latviešu tautas mākslu, 
ornamentu un etnogrāfiju kā latviešu 
identitātes kodu.  

Radīt jauniešos cieņu un 
interesi par latviešu ornamentu 
un etnogrāfiju 

Siguldas novada 
pašvaldība  
 

Plānotās izmaksas  
materiālu iegāde 750 

EUR 
 

2023-
2027 

1-2 pasākumi („Satiec savu meistaru”,  
lietišķās mākslas izstādes) katru 
gadu.  Pasākuma “Satiec Savu 
Meistaru” ietvaros rādīt interesentiem 
iespēju aust jostas, jostu segas, krāsu 
kompozīcijas veidošanu jostiņu 
segām un raksta daudzveidības 
panākšanu, izmantojot pamatrakstu.   
 

Iepazīstināt interesentus ar 
jostiņsegu dizaina iespējām, 
bet esošos audējus ar 
jostiņsegu aušanas 
specifiskajām īpatnībām   

Siguldas novada 
pašvaldība,  
TLMS “Krimulda” 

 
Plānotās izmaksas 

1000 EUR 

2025-
2027 

1 reizi gadā organizēt semināru- 
pieredzes apmaiņu jaunās paaudzes 
jostiņsegu audējiem 

Rezumēt apmācību rezultātus, 
papildināt trūkstošās 
zināšanas.   

Siguldas novada 
pašvaldība, TLMS 
“Krimulda” 

Plānotās izmaksas  
1500 EUR 

2023-
2027 

Radīt latviešu ornamentam un 
ornamenta joslām veltītu suvenīru 
līniju (piemēram: reprezentācijas 
kalendāru ar Siguldas novada zīmolu, 
kur katram mēnesim atbilst vienas 
segas vai raporta foto apvienojumā ar 
dabas skatu no novada; pastmarku ar 

Popularizēt vietējā sabiedrībā 
un ārvalstu tūristiem latviešu 
ornamenta kā identitātes koda 
rakstu un krāsu bagātību 

Siguldas novada 
pašvaldība sadarbībā 
ar TIC 
 

Plānotās izmaksas 
1000 EUR 



latviešu ornamenta attēlu; sadarbībā 
ar “Skrīveru Gotiņa”konfekšu ietinamo 
papīru ar latviešu ornamenta zīmēm 
u.c.)   

2023 Veicināt NKM vērtību atpazīstamību  Iepazīstināt sabiedrību ar 
nemateriālo vērtību digitālajā 
vidē un tūrisma veicināšanas 
pasākumos, radot video 
materiālu kurā fiksēti aušanas 
paņēmieni.   

Siguldas novada 
pašvaldība  
Plānotās izmaksas 

1600 EUR 

2027 Organizēt jostiņsegu izstādi, kur 
izstādīti apmācību rezultātā tapušie 
darinājumi, izmantojot rakstotā audu 
ripsa tehniku ar 8 nīšu kārtām 

Iepazīstināt skatītājus un 
interesentus ar apmācību 
rezultātiem, rosināt interesi 
jauniem izaicinājumiem 

Siguldas pašvaldība, 
TLMS “Krimulda” 
sadarbībā ar LNKC 
 

Plānotās izmaksas 
1000 EUR 

 Plānots piesaistīt 
līdzekļus no VKKF 

 


