
    

 

 

 
 

 

Seminārs “Lietotu mantu/priekšmetu/materiālu “Otrā dzīve”” (Latvijas-Lietuvas 

programmas projektu LLI-489 “Practical arts” ietvaros). 

 

Dalībnieki: Krāslavas novada iedzīvotāji (bez jebkāda ierobežojuma) 

Galvenās tēmas: Lietotu mantu/priekšmetu/materiālu “Otrā dzīve” 

Vieta: Krāslavas amatniecības centrs, Pils ielā 10, Latvija 

Moderators: Ilze Stabulniece 
 

2021. gada 26. novembris 

10:30 – 11:00 Registration and Coffee  
Reģistrācija un kafija 

11:00 – 11:15 Introduction and presentation of the project “PRACTICAL ARTS”. 
Ievads un projekta “PRACTICAL ARTS” prezentācija. 
Ilze Stabulniece, projekta koordinatore 

11:15 – 12:30  Upcycling practices worldwide 
Atkritumu pārstrādes prakse pasaulē  
Inga Pudnika-Skerškāne, eksperte 

12:30 – 13:00 Lunch 
Pusdienas 

13:00 – 14:30 Furniture restoration and other options 
Mēbeļu restaurācija un citi varianti 
Aivars Andžāns, eksperts 

14:30 – 16:00 Glass products and 2nd life 
Stikls un tā otrā dzīve 
Elvīra Škutāne, eksperte 

16:00 – 17:00 Discussion about Christmas decorations in Kraslava, using used 
materials  
Diskusija par Ziemassvētku rotājumiem Krāslavā, izmantojot 
lietotus materiālus  

17:00 – 17:30 Conclusions 
Secinājumi 

17:30 – 18:00 Tea and other questions 
Tēja un citi jautājumi 

 
Photographs and/or video will be taken at the event. By taking part in this event, you grant the event organisers full 
rights to use the images resulting from the photography/video filming, and any reproductions or adaptations of the images for 
publicity or other purposes to help achieve the event aims. This might include (but is not limited to), the right to use them in 
their printed and online publicity, social media, press releases and funding applications. If you do not wish to be photographed, 
please inform an event organiser.  
 
Pasākumā tiks uzņemtas fotogrāfijas un/vai video. Piedaloties šajā pasākumā, Jūs piešķirat pasākuma organizatoriem 
visas tiesības izmantot fotogrāfijas/video filmēšanas rezultātā tapušos attēlus un jebkādas attēlu reprodukcijas vai adaptācijas 
publicitātes vai citiem mērķiem, lai palīdzētu sasniegt pasākuma mērķus. Tas var ietvert (bet ne tikai) tiesības tos izmantot 
drukātajā un tiešsaistes reklāmā, sociālajos saziņas līdzekļos, paziņojumos presei un finansējuma pieteikumos. Ja nevēlaties 
fotografēties, lūdzu, informējiet pasākuma organizatoru. 
 

Kontaktpersonas: E.Platace, Erika.platace@inbox.lv, 28346085, I.Stabulniece, ilze@kraslava.lv, 29472638 
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