
Līdz šim paveiktais, nodrošinot Elementa pastāvēšanu 

Semināri, apmācības 

Nr. Pasākuma norises laiks Nosaukums 

1. 1987. gada 27. jūnijs “Mazsalacas tautas mākslas svētki”. 

2. 1998., 2008., 2010. gads 3x3 nometnes Mazsalacā 

3. 2009. gada vasara Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstīta 

vasaras adīšanas meistardarbnīca 

Mazsalacā “Cimdu adīšanas tradīciju 

saglabāšana”, kurā R. Āboltiņa mācīja 

adīt savu rakstaino dubultcimdu. 

4. 2010. gada oktobris “Tradicionālo prasmju skolas” ietvaros 

dalībnieki mācījās adīt rakstaino 

dubultadījumu 

5. 2012. gada novembris “Tradicionālo prasmju skolas” ietvaros 

dalībnieki mācījās adīt rakstaino 

dubultadījumu 

6. 2012., 2014. gada pavasaris Pasākums “Satiec savu meistaru”, kurā ar 

savu pieredzi iepazīstināja dažādu jomu 

meistares, arī Rasma Āboltiņa dalījās 

savā varējumā 

7. 2017. gads Meistaru dienās Mazsalacas Amatu mājā 

dubultnieku adīšanas prasmi apmāca 

studijas dalībniece Evija Nagle. 

  

Izstādes 

Nr. Pasākuma norises laiks Nosaukums 

1. 1984. gads Izstāde Valmieras Piena kombinātā 

“Mazsalacas dienas Valmierā” 

2. 1987. gada jūnijs Mazsalacas kultūras namā studijas 15 

darba gadu jubilejas izstāde un 

pasākums 

3. 1988. gada jūlijs Izstāde Mazsalacā 

4. 1990. gada februāris Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja 

Izstāžu zāle, lietišķās mākslas izstāde 

“Balta nāca tautumeita” 

5. 1992. gada vasara Izbraukuma izstāde Naukšēnos “Pūra 

lādes vēdināšana” 

6. 2002. gada novembris Mazsalacas kultūras nams, studijas 30 

darba gadu jubilejas izstāde, pasākums 

7. 2011. gada aprīlis–maijs Latvijas Nacionālajā bibliotēkā izstāde 

“Mazsalacas novada dienas” 

Piedalīšanās Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku lietišķās mākslas izstādēs un amatniecības 

pasākumos Ķīpsalā, Vērmanes dārzā. (1998., 2003., 2008., 2013., 2018. ) 

Ik gadu Tautas lietišķās mākslas studija “Mazsalaca” piedalījusies gan valsts, gan reģionālās, gan 

vietējās lietišķās mākslas un amatniecības izstādēs: 

Gads Izstāde 

2017. gads  “Radošā dominante. Menbaltā”, Rīga, 

Pēterbaznīcā, biedrība “Latviešu Tautas mākslas 

savienība”. 

 pirms Dziesmu svētku lietišķās mākslas izstāde 

Madonā; 



 TLMS “Mazsalaca” 45 gadu jubilejas izstāde un 

pasākums, Mazsalacas novada Kultūras centrā un 

Amatu mājā. 

 Ziemassvētku amatniecības tirdziņš, 

Harsewinkela, Vācija. 

 

2018. gads  XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju 

svētku lietišķās mākslas izstāde Rīgā 

 “Radošā dominante. Svētki”, Rīga, Pēterbaznīcā, 

biedrība “Latviešu Tautas mākslas savienība” 

 Valsts 100 gadu jubilejas cimdu izstāde 

Mazsalacas Kultūras centra un Amatu mājas 

skatlogos 

 Studijas sezonas izstāde Mazsalacas Amatu mājā 

2019. gads  Lietišķās mākslas kopizstāde ar aušanas studiju 

“Rencēni” Burtnieku novada, Burtnieku pagasta 

kultūras centrā 

 Latvijas Mākslas un amatniecības izstāde 

Smiltenes novada muzejā “Mēru muiža”, Bilskas 

pagasts 

 Lietišķās mākslas izstāde Mazsalacas Amatu 

mājā  

 Ziemassvētku amatniecības tirdziņš, 

Harsewinkela, Vācija 

 

2020. gads  Latvijas Mākslas un amatniecības izstāde 

Smiltenes novada muzejā “Mēru muiža”, Bilskas 

pagasts 

 

: 

Publikācijas 

 2014. gadā izdots metodiskais materiāls “Tautas daiļamata meistares Rasmas Āboltiņas 

dubultcimdi“ (2014., Rīga, Latvijas Nacionālais kultūras centrs un Mazsalacas novada dome). 

 2015. gada decembrī Latvijas televīzija ierakstīja sarunu ar Rasmu Āboltiņu par to, kā viņa 

ada savus dubultcimdus. (www.youtube.com) “Meistare cimdus darina dubultadījumā”, 

Vidzemes TV, laiks 2:55 min. 

 Mazsalacas Amatu mājā veidojas apmācību nepārtrauktības process un brīva informācijas 

pieeja. 

 


