
 

Kalēja darbnīca 20.08.2014. pl. 11 00 – 19 00 

Norises vieta Biedrība”Darba un kultūras centrs Līdumnieki” 

 „KaktiĦi”, Līdumnieku pagasts, Ciblas novads 

Kalti izstrādājumi, mākslas kalšana.  

     Tas uztaisīt no metāla gabala?! Cilvēki brīnās, kad redz, kā auksts, ciets, 

gurds metāls pārveršas baudāmā  izskata  izstrādājumā, kas atspoguĜo dabas 

siltumu un daiĜumu.  

Pieaicinot gados cienījamos vīrus, kas ilgus mūža gadus pavadījuši kolhozu, 

rūpnīcu smēdēs un mākslas studijas un guva nevienu vien apbalvojumu par 

sasniegumiem savos darbos, kuriem Kalēja amats ir sirdslieta un amats, kuram 

nepienāk pensijas vecums. Vīri kas turpina parādīt metāla pārvērtības par 

mākslas šedevriem un audzināt mācekĜus un parādīt kalēja prasmes 

interesentiem. 

Kalēja darbnīca ierīkota, lai būtu iespēja apskatīt, pamēăināt un mācīties metāl 

kalšanu.   

Jūs varat rādīt mājās vai dārzā 

apbrīnojamu mājības sajūtu, 

izmantojot kaltas mēbeles un 

citus interjera priekšmetus. 

Uzsvērt eksterjera 

individualitāti ar oriăināliem 

vārtiem, vārtiĦiem, lukturiem, 

kāpnēm vai izrotājot ēkas 

fasādi. 

Katrs rokkalšanas izstrādajums, 

apveltīts ar unikālo dizainu, būtībā ir mākslas darbs, kuru apbrīnos paaudzes.  

 

     Fantazē un iedzīvini savas idejas izmantojot rokas kalšanas 

iespējas!  

 



 

Dienas kārtībā : 

 

11. 00 – Kafijas pauze 

11.30 – 12.00  – Biedrības „Darba un kultūras centrs Līdumnieki” vadītājs Igors 

ZabiĜevskis, kalējs Jānis ěubka – Metālkalšanas vēsture, ornamenti, stili, kalējs Jānis 

Riciks 

12: 00 – 12:30 –  Kalēju darba prasmes izklāsts. 

12.30-14. 30 – Praktisks  darbs ar kalējiem (Kalšanas process iekštelpā un ārtelpā 

pa grupām) 

1.grupa – Praktisko lietu kalšana: naglas, rokturi (apaĜtērauds d8,d12) dekoru 

kalšana – pakaviĦi (apaĜtērauds d10). 

2.grupa – Mākslinieciskā kalšana: ozola, kĜavas lapu veidošana (lapu sagataves 

3mm).  

14.30 – 15.30 -  Pusdienas 

15.30 -18 30– Praktisks  darbs ar kalējiem (Kalšanas process iekštelpā un ārtelpā pa 

grupām)  

1.grupa – Mākslinieciskā kalšana: ozola, kĜavas lapu veidošana (lapu sagataves 3mm) . 

2.grupa – Praktisko lietu kalšana: naglas, rokturi (apaĜtērauds d8,d12) dekoru kalšana – 

pakaviĦi (apaĜtērauds d10)  

18.30 - 19.00 –  Izstrādājumu apskate, darbu izvērtējums, darbnīcas prezentācijas 

nākošās dienas konferencei sagatavošana, nobeigums. 

 

   


