
Dagdas vidusskolas skolēni ERASMUS+ projektā apmeklē radošās darbnīcas ādas apstrādē. 

 

10. janvāra rītā 44 Dagdas vidusskolas skolēni un trīs pedagogi devās ārpusskolas nodarbībās 

uz Rēzeknes novada Verēmu pagasta “Apkalnu mājām”. Mūsu mērķis bija izzināt un izpētīt 

ādas apstrādes tehnoloģijas, vairāk uzzināt par senajiem amatiem Latgalē. Skolēnus sagaidīja 

“Apkalnu māju” saimniece Irēna, kura pastāstīja par  savu nodarbošanos mazā biznesa jomā. 

Mēs ar interesi aplūkojām sakopto apkārtni, noglāstījām Trīsgalvaino pūķi, kurš aicināja ienākt 

radošo darbnīcu mājā, un lielāko Latvijā rozā kvarca akmeni. Šo rituālu izpildot, katrs varēja 

iedomāties kādu vēlēšanos un palaist šo domu gaisā - Visumā. Pēc tam vajadzēja sasveicināties 

ar Mājas gariņu, un saimniece aicināja visus siltajā telpā. Šeit skolēniem saimniece aizraujoši 

stāstīja par lauku tūrisma iespējām, par iesaistīšanos dažādos projektos, lai piesaistītu finanšu 

līdzekļus, par ādas izstrādājumiem, par Latgales keramiku. Skolēniem tika uzdoti dažādi 

jautājumi par zirglietām, un viņi zināja un prata nosaukt daudzas lietas no zirgu iejūga 

piederumiem, iesaistījās sarunā, dalījās savā pieredzē un atklājumos. Tika piedāvāta zāļu tēja ar 

piparkūkām un konfektēm.  

Skolēni  sadalījās daudzās mazākās grupiņās, lai varētu praktiski darboties ādas apstrādes 

darbnīcā. Katrs ar interesi un aizrautību centās izgatavot sev atslēgas piekariņu, izmantojot 

dažādu krāsu ādas paraudziņus, mācījās strādāt ar āmuru, kniedēm, saskaņot krāsas. Varēja arī 

aptaustīt, izpētīt un iegādāties dažādus ādas izstrādājumus: jostas, siksnas, somiņas, briļļu 

maciņus, telefona maciņus, spēka zīmes, ādas aproces un piespraudes. Skolēni mācījās atšķirt 

dabīgo ādu no mākslīgās, izpētīt dažādu zīmolu ādas siksnas, to stiprumu un sastāvu, atrast un 

noteikt viltotus ādas izstrādājumus. Pēc ciemošanās “Apkalnu mājās” skolēni pateicās 

saimniecei un devās mājup ar daudzām jaunām zināšanām ādas tehnoloģiju jomā, līdzi ņemot 

savus praktiski izveidotos darbus. 

Skolēnu kopīgā atziņa par šo ārpusskolas aktivitāti: ”Mums šis brauciens ļoti patika, jo bija 

interesanti uzzināt par ādu un kā top dažādi darinājumi no ādas, patika dzert tēju ar piparkūkām 

un izgatavot savus laimes piekariņus ”.    


