
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latgales stāstnieku festivāls „Omotu stuosti” par klūdziņu pinējiem 

Vasaras pilnbriedā, no 2019. gada 19.-20.jūlijam, Preiļi atkal aicina stāstniekus no visiem 

Latvijas novadiem uz IV Latgales stāstnieku festivālu „Omotu stuosti”.  

 Latgale kopš seniem laikiem atpazīstama ar izkoptām dažādām arodu un amatu prasmēm, 

kuru pratēji mūsdienās sastopami vēl aizvien. Ja agrāk amatniecība Latgalē bijusi aktuāla 

lielā pieprasījuma dēļ, tad šobrīd seno amatu meistariem ir vēl viens uzdevums – būt par sava 

amata turpinātājiem, pārmantot un saglabāt tautas kultūrā esošās vērtības, atbilstoši novada 

tradīcijām, attīstīt tās tālāk un nodot mantojumā nākamām paaudzēm. 

Viens no Latgales festivāla uzdevumiem ir veidot atpazīstamu un radošu platformu Latgales 

amatniecības izzināšanai un popularizēšanai. Iepriekšējos gados ir iepazīts podnieka, kāzu 

saimnieces un dravnieka amats. Šī gada tēma veltīta klūdziņu pinējiem, tādēļ stāstīsim par šo 

amatu, tā pratējiem, vērosim, kā noris pīšanas process un pārliecināsimies, ko spēj radīt mūsu 

rokas. 

Festivāla norise 

Pirmo festivāla dienu iesāksim Preiļu Galvenajā bibliotēkā ar īso iesildīšanās stāstu apli, 

turpināsim klūdziņu pinēja Jura Gavara dzimtas mājās Vārkavas novada „Mežlokos”, 

darbodamies viņa vadītajā pīšanas meistardarbnīcā, klausoties amata noslēpumu stāstus. 

Riebiņu vidusskolas skolotāja Rita Pudāne izstāstīs novadpētniecības un stāstniecības 

saskarsmes veiksmes stāstu, kā rezultātā tapa tradīciju burtnīcas „Riebiņu novada stāsti”, bet 

vakarā ikvienu interesentu aicinām uz „Stāstu groziņvakaru” ar JEPVĢ folkloras kopu „Rūtoj”. 

Festivāla otrās dienas aktivitātes risināsies Riebiņu novadā. Mazajiem klausītājiem būs iespēja 

piedalīties Bērnu rītā „Stuostu rypuļs”, ko vadīs Inguna Radziņa un Vilhelmīne Jakimova, bet 

lielajiem stāstniekiem tai laikā notiks M. Mellēnas un G. Pakalna vadītā treniņnodarbība.  

Festivāla īpašais viesis - RTA studiju un zinātņu prorektore Angelika Juško-Štekele ar lekciju 

„Laimes meklējumi latgaliešu pasakās”, un festivāla noslēgumā – padomu stāstu 

pēcpusdiena „Jaunim devu suoļ ar maizi, vacim – jauku volūdeņ” ar folkloras kopu 

„Jumalāni”. 



 

Festivāla dalībnieki 

 Uz festivālu tiek aicināti visu Latvijas kultūrvēsturisko novadu stāstnieki, UNESCO Latvijas 

Nacionālās komisijas (LNK) tīkla „Stāstu bibliotēku” pārstāvji, kā arī vietējās folkloras kopas, 

stāstnieku kustības atbalstītāji un interesenti. Uz festivāla atklātajiem pasākumiem aicināts 

ikviens un tie ir bez maksas. 

 Lielajam stāstu vakaram vēlams sagatavot kādu amatnieku veidota priekšmeta stāstu, 

paņemot to līdzi, bet, ņemot vērā vakara nosaukumu „Groziņvakars”, stingrs tematikas 

ierobežojums nepastāv. Iesildīšanās aplis paredz 1-2 minūšu sevis vai novada prezentācijas 

stāstu/lai pie vārda tiek katrs dalībnieks/. Otrajā dienā –stāsti no padomu pūra. 

 

Došanās uz Preiļiem un nakšņošana 

Sabiedriskais transports no Rīgas uz Preiļiem atiet plkst. 10.25 un Preiļos pienāk plkst. 14:00, bet 

tad tiek kavēta daļa programmas, tāpēc piedāvājam variantu – vilciens Rīga – Daugavpils 

atiet 7.40, biļete jāpērk līdz Līvāniem, kur Jūs sagaidīs transports un nogādās Preiļos uz 

festivāla sākumu. Sabiedriskais transports no Preiļiem uz Rīgu atiet plkst. 17.05. Informāciju par 

sabiedrisko autobusu kustību skatiet www.1188.lv.  

Lūgums katram individuāli plānot maršrutu un laikus rezervēt autobusa biļetes, kā arī informēt 

par savu ierašanos Preiļos anketā, ja plānojat ierasties citā laikā!  

Naktsmītnes tiks nodrošinātas tikai pieteiktajiem dalībniekiem! Naktsmītņu izmaksa – 6EUR 

jāsedz pašiem. Ēdināšanu sedz rīkotāji, bet vēlams groziņš lielajam stāstu vakaram. 

Festivāla organizatori un atbalstītāji 

Festivālu rīko Preiļu Galvenā bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Stāstnieku Asociāciju, biedrību 

„Teira Latgolys muoksla”, Riebiņu novada kultūras centru, Riebiņu centrālo bibliotēku, Riebiņu 

vidusskolu. Festivāla projektu finansiāli atbalsta VKKF, Preiļu, Vārkavas un Riebiņu novada 

pašvaldība un vietējie uzņēmēji. 

Pieteikšanās 

Sekmīgai festivāla norisei nepieciešama individuāla pieteikšanās, aizpildot anketu un 

sūtot to uz e-pastu jakimovavilhelmine@gmail.com  līdz šī gada 28.jūnijam! 

Sīkāku informāciju par festivālu var iegūt, rakstot uz e-pastu jakimovavilhelmine@gmail.com 

vai zvanot 29495394 Vilhelmīnei Jakimovai. 

 

Uz tikšanos festivālā! 
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