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Latviešu zemnieku darba tikums un mīlestība pret 

zemi un dzīvo radību bijusi izslavēta jau no seniem 

laikiem. Zemnieki vienmēr godā turējuši zemi, kas 

nodrošināja saimi ar pārtiku visam gadam, bet pret 

mājdzīvniekiem zemnieki izturējās kā pret ģimenes 

locekļiem, jo tie palīdzēja grūtajos zemes apstrādes un 

saimniecības darbos, kā arī nodrošināja pārtiku ģimenei. 

Katru gadu Pļaujas svētkos zemnieki svinēja viena darba 

gada beigu tuvošanos un otra darba gada sākumu. 

Saglabājot šos latviešu zemnieku darba svētkus, 

tradicionāli Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates 

muzejs katru gadu septembra otrajā sestdienā rīko Pļaujas svētkus. Muzejs glabā ne tikai senos darba 

rīkus, bet arī prasmi tos pielietot darbā. Tajos daudzi no muzeja eksponātiem, kas ikdienā „sastinguši” 

ekspozīcijā, muzeja darbiniekiem un atbalstītājiem piepalīdzot, atdzīvojas, parāda savu raksturu un dod 

iespēju apmeklētājiem iejusties senajā darba procesā.  

Jau šobrīd muzejā uzsākts sagatavošanās darbs 2012.gada Pļaujas svētkiem - plānotas norises un to 

izvietojums teritorijā, plānota reklāmas sagatavošana un izvietošana, apzināti dalībnieki. Tas viss tiek 

veikts nopietni izvērtējot iepriekšējo gadu pieredzi un cenšoties padarīt pēc iespējas interesantāku, 

pārskatāmāku un pieejamāku pasākuma norisi apmeklētājiem.  

Kā jau katru gadu svētku norisi plānots bagātināt ar tautas mākslas kolektīvu sniegumu, 

mājamatniecības un mājražošanas produktu tirdziņu, tāpēc ikvienu, kas var un vēlas bagātināt Pļaujas 

svētkus Viktora Ķirpa Ates muzejā, aicinām pieteikt savu darbību, zvanot 29400393 vai 26563597 vai 

Viktora Ķirpa Ates muzeja mājas lapā http://atesmuzejs.lv/site/?page_id=411 

http://atesmuzejs.lv/site/?page_id=411
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ATTĒLI PRESEI PIELIKUMĀ 

V.Ķirpa Ates muzejs, fotogrāfijas autors Natālija Pomerance, 16.05.2010. 
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NORISES  LAIKS 
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PAPILDUS  INFORMĀCIJA 

T: (+371) 26 563597 

E: izglitiba@atesmuzejs.lv 
 

INTERNETA RESURSI 

Par pasākumu: http://atesmuzejs.lv/site/?page_id=411 

 

 

Būsiet laipni gaidīti Pļaujas svētkos! 

Vienmēr priecāsimies Jūs redzēt Viktora Ķirpa Ates muzejā! 

 

Preses materiālu sagatavoja:  Ilze Miķelsone 
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