
  ienācējs laukos (no 2015) 



Māksliniece, uzņēmēja, Latvijas Kultūras vēstniece 
Ērikas Māldere  

Stāsts par savās prasmēs balstītām radošām  idejām,  
to realizēšanu sarežģītās situācijās un  

vietas pievilcības veidošanu Vecpiebalgas novada Dzērbenē 



 
Apmeklētājiem ir iespēja ielūkoties  

mākslinieces Ērikas Mālderes radošajā pasaulē un  
dizainera Aigara Lenkeviča uzņēmuma  

„Lampu dizaina darbnīca” ikdienā 



 
 
 
 
 
Adrese: „Biedri”, Dzērbene, Vecpiebalgas nov., LV-4118, (tieši pretī baznīcai) 
fb: memberi, info@lampas.lv, fb: lampas.lv  

Māja atvērta mākslai, mūzikai un radošai domai 
ar iepriekšēju pieteikšanos +371 29424560, +371 29232289 

  

mailto:info@lampas.lv


Patreiz te top Emīlijas Lenkevičas Rīgas Dizaina mākslas 
vidusskolas formdizaina nodaļas diplomdarbs 



Pamatnodarbošanās ir 

mākslas lampu, gaismas 

objektu un skulptūru 

izgatavošana 





Roku darbs –  

gaismekļi sabiedriskiem 

un privātiem interjeriem 

no papīra, auduma, 

koka un metāla 



ĒRIKA 

Skaistā apkārtne mudina atsākt gleznot 



DZĒRBENE 

ar vietu saista Ē burts 



1. Projekts AMATS ZELTA PAMATS 2016, 2017, 

2018 



AMATS ZELTA PAMATS- 2016, 2017, 2018 - Radošo puduru darbnīcas 



Seno rokdarbu izstāde-2018 



7.maijs- Jettes dienas Cimdu izstāde 



Dziju krāsošanas darbnīca-2018 



DZĒRBENES AUTOBUSU PIETURAS APGLEZNOŠANA-2018 



MINNAS DIENAS rudens  

PLENĒRS-2018 



2.Projekts DZĒRBENES RAKSTURS-2019 

CIMDU JETTIŅAS PIEMIŅAS ISTABA Dzērbenes pilī 



3.Projekts J.Slaidiņa VECTĒVA STĀSTI 

2019-2020 



2020 

Dzērbenes diena ar  
Vectēva stāstu lasīšanu 



Paula Eversa fotomantojums-1920  

satikšanās ar Daci Eversu 

Nejaušība  
vai liktens 



4.Projekts LAIKA UPE LU -2020 



5.Projekts 

DABA RADA-2020 



Papīrliešanas darbnīca 



Zīmēšanas, gleznošanas nodarbības 



Dabas drukas darbnīca 



Lampu   
meistarklase 



 

Ar iepriekšēju pieteikšanos  

+371 29424560 
 
• Lampu izgatavošanas meistarklase (3-6h) 
• Papīrliešana, kaligrāfija un apdruka (1-2h) 
• Botāniskā zīmēšana un gleznošana (1-3h) 
• Krāsošana ar augu krāsvielām un cimdu raksti 

(3-6h) 
• Tautasdziesmu un tautisko kreklu šūšana (2-6h) 
• Gadskārtu darbnīcas (1-2h, Jāņu ielīgošana, 

Ziemassvētku piparkūku vai eglīšu rotājumu 
izgatavošana, Ķekatās iešana, Lieldienu olu 
krāsošana) 

• Tējas dzeršana ar „Dzērbenes Vectēva stāstu” 
grāmatas lasīšanu (1h) 

• Pastaiga (2h) uz Dzērbenes pili, Cimdu Jettiņas 
istabu un vietām, ko gleznojis mākslinieks-
rakstnieks Karls Gothards Grass (1767-1814) 

• Zaļā dzelceļa riteņbraucēju vai slēpotāju atpūta 
ar tēju (1h) 

  

 

 
Nodarbības notiek  
pieaugušajiem., 
jauniešiem un  
bērniem tikai kopā ar vecākiem,  
grupās no 3-15 pers.,  
visi materiāli pieejami uz vietas.  
1h dalības maksa 5eur+izmantotie materiāli.  
 

Ērta piebraukšana, asfalta ceļš līdz mājas 

lievenim, ir piknika vieta, blakus veikals. 
Ir iespējams lielākai grupai dalīties un paralēli 

apmeklēt baznīcu vai pilskalnu ar peldvietu. 

Radošā māja MEMBERI 

Ēka  celta 1898.gadā 



• Ja mani sapņi mani nebiedē, tad tie ir pārāk zemi. 
• Ja tu nevari ko gribi, tad gribi to, ko tu vari. L.da Vinči 



   Lai jums visiem izdodas jūsu ieceres! 

PALDIES LVM, KKF un Vidzemes Kultūras programmai, 

Ievai Vītolai un Dacei Laivai 

Ēēē 


